
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10 

 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 
  

 

 
Plats och tid Stadshuset B-salen, 2019-12-10 kl. 13:30 – 17:00 
  
  
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) 
Nadim Hassen (MP) 
Madelaine Clason Laxmi (M) 
Josefine Boberg (KD) 
Jessica Johansson (L) 
Bo Österberg (SD) 
Emma Mellberg (S) tj. ers. §§ 88–97 

Ersättare 
Ibrahim Ben Alaya (S) t om § 98 
Elisabeth Sandberg (C) 
Kerstin Windisch (M) 
Maud Wachtmeister (KD) 
Carolina Björkman (L) ej §§ 92, 97 
Johannes Andersson (V) 
 

 Karin Jonsson (S) tj. ers. §§ 98–106 
 

  
Övriga deltagare Sakkunnig Tina Kraft, sakkunnig Torbjörn Ekman, divisionschef BUK Inger 

Fransson, utbildningschef BUK Ewa Björnfoth, kvalitetschef BUK Susanne 
Svedberg, enhetschef ekonomi BUK Marianne Giegold, ekonomichef Jukka Taipale 
§§ 89–94, Ekonom Anders Lindblom §§ 90–106 

 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Mats Appel 
Paragrafer 88-90, 95-106 

   Paragrafer 91-94 
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 2019-12-10 Sista dag för överklagande  
    
Anslag uppsatt den  Datum för anslags nedtagande 
    
    
Protokollet förvaras hos Kommunledningskontoret/kansli 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Mats Appel 
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BUN § 88 Dnr BUN19/3 
 
Mötets öppnande 
 
I ärendet § 92 skall det i rubriken läggas till ”förskoleklass”. 
 
I ärendet § 93 skall det i rubriken ”förskoleklass” strykas. 
 
I ärendena § 91–94 samt 96 har dokumentationen skickats ut per mail efter 
att kallelsen skickats ut. 
 
I ärendet § 98–99 har det dukats bilagor på gruppernas förmöten. 
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BUN § 89 Dnr BUN19/3 
 
Informationsärenden 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

Återrapport verksamhetsbesök 
 
Carin Wallin (S), Maud Wachtmeister (KD), Lilliane 
Wirström (S) och Jessica Johansson (S). 
 
 
Återrapport Skolturné. 
 
 
 
SKA-uppföljning 
 
 

Nämndens 
ledamöter  
 
 
 
 
Anders 
Eriksson (C)  
 
 
Susanne 
Svedberg 
Chef 
kvalitets-
enheten 
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BUN § 90 Dnr BUN19/2 
 
Ekonomisk rapport per oktober 2019 
 
Den ekonomiska uppföljningen för januari-oktober visar ett resultat på -25,7 
mnkr jämfört med budget. De verksamheter som avviker markant är förskola 
och grundskola. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska rapporten för januari-oktober 2019 och lägga 
den till handlingarna. 
 
Beslut till: - 
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BUN § 95 Dnr BUN19/154 
 
Detaljbudget 2020  
 
Kommunfullmäktige fastställde nämndernas budgetramar 2019-10-08 
(KK19/7 KF § 237). Barn- och ungdomsnämndens ram fastställdes till 
1 362,1 mnkr, en ökning med 55,4 mnkr jämfört med 2019. 
 
Efter att Kommunfullmäktige beslutat om ekonomiska ramar har 
Kommunfastigheter gjort en justering av hyressättningen av kommunens 
skollokaler vilket påverkar division Barn Utbildning Kulturs kostnader. 
Konsekvensen blir att BUN får en korrigerad ram eftersom nämnden  
ska ersätta för den faktiska hyreskostnaden. 
 
Den ekonomiska ram som detaljbudgeten efter justeringen baseras på  
är 1 348,6 mnkr. 
 
I jämförelse med 2019 har förslaget till Barn- och ungdomsnämndens budget 
2020 fördelats så att barn och elever i lägre åldrar samt barn och elever med 
särskilda behov får ökade resurser. Grundskolans årskurs 1-6 har även fått 
en förstärkning jämfört med 2019. Ökningen på gymnasieskolan förklaras av 
större elevkullar samt en ökning av resurser för elever med särskilda behov. 
 
Petter Söderblom (M) yrkar på: 

• I första hand återremiss av detaljbudget 2020 för att arbeta in 
moderaternas kommunfullmäktigeförslag till budget avseende barn- 
och ungdomsnämndens ansvarsområden. 

• I andra hand avslag av detaljbudget 2020. 
 
Josefine Boberg (KD) yrkar på: 

• I första hand återremiss av detaljbudget 2020 för att arbeta in 
kristdemokraternas kommunfullmäktigeförslag till budget avseende 
barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden. 

• I andra hand avslag av detaljbudget 2020. 
 
Jessica Johansson (L) yrkar på: 

• I första hand återremiss av detaljbudget 2020 för att arbeta in 
liberalernas kommunfullmäktigeförslag till budget avseende barn- och 
ungdomsnämndens ansvarsområden. 

• I andra hand avslag av detaljbudget 2020. 
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BUN § 95 Dnr BUN19/154 
 
Bo Österberg (SD) yrkar på avslag av detaljbudget 2020. 
 
Efter nämndens godkännande ställer ordförande först proposition på 
förslaget från Petter Söderblom (M) med flera om återremiss av ärendet mot 
att det skall avgöras idag. Ordförande finner att nämnden beslutar att 
ärendet skall avgöras idag. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på förslaget från Petter Söderblom 
(M) med flera om avslag mot bifall av framskrivet förslag, och finner att 
nämnden beslutar att bifalla framskrivet förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att godkänna Barn- och ungdomsnämnden detaljbudget 2020 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-22. 
 
Petter Söderblom (M), Madelaine Clason Laxmi (M), Josefine Boberg (KD) 
och Jessica Johansson (L) reserverar sig muntligen mot nämndens beslut. 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 96 Dnr BUN19/153 
 
Verksamhetsbeställning till division Barn Utbildning Kultur 2020 
 
Sakkunniga tjänstemän för Barn- och ungdomsnämnden har i dialog med 
division Barn Utbildning Kultur tagit fram ett förslag till 
verksamhetsbeställning för år 2020. Beställningen utgår från den budget 
2020 som beslutades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-08. I 
nämndens beställning till divisionen regleras bland annat ansvarsfördelning, 
grunduppdrag, förbättringsuppdrag och särskilda uppdrag samt de 
ekonomiska ersättningarna för året. 
 
Inlägg i ärendet görs av Carolina Björkman (L).  
 
Sakkunnig Torbjörn Ekman besvarar frågor. 
 
Petter Söderblom (M) yrkar på: 

• I första hand återremiss av Verksamhetsbeställning till division Barn 
Utbildning Kultur 2020 för att arbeta in moderaternas 
kommunfullmäktigeförslag till budget avseende barn- och 
ungdomsnämndens ansvarsområden. 

• I andra hand avslag av verksamhetsbeställning till division Barn 
Utbildning Kultur 2020. 

 
Josefine Boberg (KD) yrkar på: 

• I första hand återremiss av Verksamhetsbeställning till division  
Barn Utbildning Kultur 2020 för att arbeta in kristdemokraternas 
kommunfullmäktigeförslag till budget avseende barn- och 
ungdomsnämndens ansvarsområden. 

• I andra hand avslag av verksamhetsbeställning till division Barn 
Utbildning Kultur 2020. 

 
Jessica Johansson (L) yrkar på: 

• I första hand återremiss av Verksamhetsbeställning till division  
Barn Utbildning Kultur 2020 för att arbeta in liberalernas 
kommunfullmäktigeförslag till budget avseende barn- och 
ungdomsnämndens ansvarsområden. 

• I andra hand avslag av verksamhetsbeställning till division Barn 
Utbildning Kultur 2020. 

 
Bo Österberg (SD) yrkar på avslag av Verksamhetsbeställning till division 
Barn Utbildning Kultur 2020. 
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BUN § 96  Dnr BUN19/153 
 
Särskilt yttrande lämnas skriftligen av Kerstin Windisch (M). Särskilt yttrande 
lämnas skriftligen av Maud Wachtmeister (KD). 
 
Efter nämndens godkännande ställer ordförande först proposition på 
förslaget från Petter Söderblom (M) med flera om återremiss av ärendet mot 
att det skall avgöras idag. Ordförande finner att nämnden beslutar att 
ärendet skall avgöras idag. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på föreslaget från Petter Söderblom 
(M) med flera om avslag mot bifall av framskrivet förslag, och finner att 
nämnden beslutar att bifalla framskrivet förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att anta Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsbeställning till division 
Barn Utbildning Kultur 2020 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad  
2019-11-27 
 
Petter Söderblom (M) och Madelaine Clason Laxmi (M) reserverar sig 
skriftligen mot nämndens beslut. 
 
Josefine Boberg (KD) reserverar sig skriftligen mot nämndens beslut. 
 
Jessica Johansson (L) reserverar sig skriftligen mot nämndens beslut. 
 
Bilagor: 
Särskilt yttrande, Kerstin Windisch (M) 
Särskilt yttrande, Maud Wachtmeister (KD) 
Reservation, Petter Söderblom (M) och Madelaine Clason Laxmi (M) 
Reservation, Josefine Boberg (KD) 
Reservation, Jessica Johansson (L) 
 
Beslut till: 
Division Barn Utbildning Kultur 
Webbadministratör 
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BUN § 97 Dnr BUN19/155 
 
Bidrag till fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 2020 
 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer bidrag till fristående förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för verksamhetsåret. Bidraget 
faktureras i form av grundbelopp, strukturersättning och tilläggsbelopp. 
Grundbelopp och strukturersättning är volymbaserat och faktureras varje 
månad, utifrån inrapporterad statistik. 
 
I grundbeloppet ingår pedagogisk peng, lokalersättning och administration. 
Ersättningen för lokalkostnader bestäms av kommunens faktiska 
genomsnittliga lokalkostnad/barn och elev. Ersättningen januari-december 
bygger på den prognostiserade kostnaden/barn och elev. Ersättningen 
justeras i samband med bokslut efter faktiskt kostnad per barn och elev.  
 
Tilläggsbelopp beviljas av chef för resursteam inom division Barn Utbildning 
Kultur. Beviljat belopp faktureras per månad. 
 
Strukturersättningen är socioekonomisk och omfattar förskola, fritidshem och 
pedagogisk verksamhet. Den beräknas utifrån SALSA (skolverkets 
arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser) som är en socioekonomisk 
fördelningsmodell. 
 
Information om hur Nyköpings kommun beräknar bidragsbeloppet har 
skickats ut till berörda fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 2019-11-18. Berörda fristående förskolor, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet gavs möjlighet att inkomma med synpunkter på 
förslaget senast 2019-11-28. Under kommunicering har det inkommit frågor 
gällande salsa och hur ”vägt ser ut och underlag har reviderats efter det. 
 
Carolina Björkman (L) meddelar jäv och lämnar lokalen under såväl 
behandling som beslut i ärendet. 
 
Ordförande informerar om redaktionella ändringar i underlaget. 
 
Inlägg i ärendet görs av Petter Söderblom (M). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att Backebo erhåller per barn 121 149 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15,  
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BUN § 97 Dnr BUN19/155 
 
att Buskis förskola erhåller per barn 122 346 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Delfinen erhåller per barn 120 429 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15, 
 
att Ekensbergs förskola per barn erhåller 124 966 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Guldpärlan erhåller per barn 119 718 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15, 
 
att I Vått och Torrt fsk erhåller per barn 120 580 kr och fri erhåller per barn 
36 594 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Klippan erhåller per barn 120 158 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15, 
 
att Knyttebo fsk erhåller per barn 121 182 kr och fri erhåller per barn 34 047 
kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Kojan fsk erhåller per barn 123 871 kr och fri erhåller per barn 40 742 kr 
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Marieberg erhåller per barn 120 684 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15, 
 
att Solbacken erhåller per barn 121 330 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15, 
 
att Solgläntan erhåller per barn 118 247 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15, 
 
att Svalbo erhåller per barn 122 333 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15, 
 
att Tomtestigen erhåller per barn 121 354 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15, 
 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

BUN § 97 Dnr BUN19/155 
 
att Ur och Skur Söra erhåller per barn 121 063 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Vittra Kungshagen fsk erhåller per barn 122 128 kr och fri erhåller per 
barn 37 632 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Vrena friförskola fsk erhåller per barn 123 002 kr och fri erhåller per barn 
38 851 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
 att Västerbo erhåller per barn 122 220 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15, 
  
att Duvans fritidshem erhåller per barn 41 875 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
  
att Mikaeliskolans fritidshem erhåller per barn 37 702 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Nyköpings friskola fri erhåller per barn 36 061 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Anettes Pedagogiska erhåller per barn 99 235 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Louises Pedagogisk erhåller per barn 99 235 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, samt  
 
att Visätters familjedaghem erhåller per barn 99 235 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15. 
 
Beslut till: 
Fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i 
Nyköpings kommun 
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BUN § 98 Dnr BUN19/156 
 
Bidrag till fristående förskoleklass och grundskola 2020 
 
förskoleklass för verksamhetsåret. Bidraget faktureras i form av grundbelopp, 
strukturersättning och tilläggsbelopp. Grundbelopp och strukturersättning är 
volymbaserat och faktureras varje månad, utifrån inrapporterad statistik. 
 
I grundbeloppet ingår undervisningspeng, lokalersättning och administration. 
Ersättningen för lokalkostnader bestäms av kommunens faktiska 
 
genomsnittliga lokalkostnad/elev. Ersättningen januari-december bygger på 
den prognostiserade kostnaden/elev. Ersättningen justeras i samband med 
bokslut efter faktiskt kostnad per elev. 
 
Tilläggsbelopp beviljas av chef för resursteam inom division Barn, utbildning 
och kultur. Beviljat belopp faktureras per månad. Strukturersättningen är 
socioekonomisk och storleksbaserad samt omfattar förskoleklass och 
grundskola. Den socioekonomiska beräknas utifrån SALSA (skolverkets 
arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser) som är en socioekonomisk 
fördelningsmodell. 
 
Information om hur Nyköpings kommun beräknar bidragsbeloppet har 
skickats ut till berörda fristående grundskolor och förskoleklass 2019-11-18. 
Berörda fristående grundskolor och förskoleklass gavs möjlighet att inkomma 
med synpunkter på förslaget senast 2019-11-28. Under kommunicering har 
det inkommit frågor gällande salsa och hur vägt ser ut och underlag har 
reviderats efter det. 
 
Divisionschef Inger Fransson svarar på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Petter Söderblom (M), Josefine Boberg (KD), 
Madelaine Clason Laxmi (M), Anders Eriksson (C) och Carolina Björkman 
(L). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att Blommenbergska erhåller per elev inklusive salsa i förskoleklass  
45 032 kr och 1–6 grund 81 211 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse  
daterad 2019-11-15, 
  



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

BUN § 98 Dnr BUN19/156 
 
att Blommenbergska erhåller storleksbaserad strukturersättning per elev  
i förskoleklass 6 037 kr och 1–6 grund 12 200 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Fokusskolan erhåller per elev inklusive salsa i förskoleklass 46 840 kr,  
1–6 grund 87 276 kr och 7–9 grund 94 386 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15, 
 
att Kunskapsskolan erhåller per elev inklusive salsa i 1-6 grund 76 696 kr 
och 7-9 grund 83 816 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Mikaeliskolan erhåller per elev inklusive salsa i förskoleklass 45 743 kr,  
1–6 grund 77 728 kr och 7–9 grund 84 848 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15, 
 
att Nyköpings Enskilda grundskola erhåller per elev inklusive salsa i 1–6 
grund 76 556 kr och 7–9 grund 83 676 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15, 
 
att Nyköpings friskola erhåller per elev inklusive salsa i förskoleklass 44 926 
kr, 1–6 grund 72 829 kr och 7–9 grund 79 949 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Vittra Kungshagen skola erhåller per elev inklusive salsa i förskoleklass 
46 174 kr, 1–6 grund 80 284 kr och 7–9 grund 87 404 kr enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Vrena friskola erhåller per elev inklusive salsa i förskoleklass 46 203 kr 
och 1–6 grund 81 497 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
samt 
 
att Vrena friskola erhåller storleksbaserad strukturersättning per elev i 
förskoleklass 6 272 kr, 1–6 grund 12 257 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15 
 
Beslut till: 
Fristående grundskolor i Nyköpings kommun 
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BUN § 99 Dnr BUN19/157 
 
Bidrag till fristående gymnasieskolor 2020 gällande utbildningar som 
Nyköpings kommun har i egen regi 
 
Riksdagens beslut beträffande beräkning av bidrag och avgifter till friskolor 
innebär att lika ekonomiska villkor, när det gäller kommunens kostnader per 
elev, skall gälla för fristående gymnasieskolor. Detta innebär att om 
utbildningen anordnas i hemkommunen är det hemkommunens kostnad per 
elev som utgör ersättningsnivå för elever i fristående gymnasieskolor. 
(Skollagen 2010:800 16 kap. §§ 52-55, 2 kap. § 8 a samt 
Gymnasieförordningen 2010:2039 13 kap. §§ 1-11). 
 
Information om hur Nyköpings kommun beräknar bidragsbeloppet har 
skickats ut till berörda fristående gymnasieskolor 2019-11-18. Berörda 
fristående gymnasieskolor gavs möjlighet att inkomma med synpunkter på 
förslaget senast 2019-11-28. Inga synpunkter har inkommit som föranleder 
ändring av framskrivet förslag.  
 
Fristående gymnasieskolor ska erhålla ett bidrag per elev och program som 
baseras på Barn- och ungdomsnämndens budgeterade kostnader för de 
program som anordnas på Nyköpings gymnasium inklusive administration 
samt en momskompensation på 6 %. 
 
Interkommunal ersättning, IKE, fastställs utifrån budgeterade kostnader för 
de program som anordnas på Nyköpings gymnasium inklusive en OH-
kostnad. OH-kostanden för 2019 har räknats upp med 2 %. 
 
Förslaget till beslut bygger på nämndens tilldelade budgetram som 
Kommunfullmäktige beslutade om 2019-10-08, samt att nämnden beslutar 
att godkänna verksamhetsbeställningen till division Barn, utbildning och 
kultur (BUN19/153). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att Nyköpings enskilda gymnasium erhåller 91 410 kr för en Nyköpingselev 
på Samhällsvetenskapsprogrammet, 97 441 kr för en Nyköpingselev på 
Naturvetenskapsprogrammet samt 85 053 kr för en Nyköpingselev på 
Ekonomiprogrammet enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
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BUN § 99 Dnr BUN19/157 
 
att Ljud- och Bildskolan i Nyköping erhåller 102 007 kr för en Nyköpingselev 
på Teknikprogrammet samt 157 649 kr för en Nyköpingselev på Estetiska 
programmet, musik enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, 
 
att Framtidsgymnasiet erhåller 97 486 kr för en Nyköpingselev på barn- och 
fritidsprogrammet enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15,  
 
att fastställa bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor utanför kommunen 
för program som Nyköpings kommun har i egen regi enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15, samt  
 
att fastställa interkommunal ersättning enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-11-15 
 
Beslut till: 
Nyköpings Enskilda gymnasium 
Ljud- och Bildskolan 
Framtidsgymnasiet 
Oxelösunds kommun 
Trosa kommun 
Gnesta kommun 
Flens kommun 
 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

BUN § 100 Dnr BUN18/36 
 
Strukturersättning för gymnasieelever på nationella program 
höstterminen 2019 
 
I Skollagen 2 kap 8 b § står det, ”Kommuner ska fördela resurser till 
utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov”.  För att uppfylla Skollagens intentioner har Barn- 
och ungdomsnämnden i sin riktlinje om resursfördelning avseende 
gymnasieutbildning (BUN18/19) angivit hur Nyköpings kommun valt att 
utöver grundbelopp fördela en strukturersättning utifrån gymnasieelevernas 
meritvärden i årskurs 9. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att strukturersättningen till Nyköpings gymnasium höstterminen 2019 blir 968 
612 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-13 samt, 
 
att strukturersättningen till Elteknikbranschens gymnasium höstterminen 
2019 blir 0 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-13 samt, 
 
att strukturersättningen till Framtidsgymnasiet Nyköping höstterminen 2019 
blir 144 991 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-13 samt, 
 
att strukturersättningen till Ljud- och bildskolan Nyköping höstterminen 2019 
blir 158 966 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-13 samt, 
 
att strukturersättningen till Realgymnasiet Nyköping höstterminen 2019 blir 
66 600 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-13 samt, 
 
att strukturersättningen till Nyköpings Enskilda Gymnasium höstterminen 
2019 blir 2 620 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-13 samt, 
 
att strukturersättningen till Nyköping Strand Utbildningscentrum AB 
höstterminen 2019 blir 231 462 kr enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 
2019-11-13 samt, 
 
att strukturersättningen till Öknaskolan höstterminen 2019 blir 60 152 kr 
enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-13 samt, 
 
Beslut till: 
Berörda gymnasieskolor 
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BUN § 101 Dnr BUN19/153 
 
Avveckling av kommunal pedagogisk omsorg i Vrena 
 
Det finns ett stort utbud av barnomsorg i området vilket medför lågt underlag 
för verksamheten. Den fristående verksamheten ”Vrena förskola” har utökat 
med 20 platser, nybyggda kommunala Stigtomta förskola är färdig sedan 
februari 2019 samt att det finns fristående aktörer i Stigtomta. (Med nya 
Stigtomta förskola finns tillräckligt med platser att erbjuda boende i området, 
därför har även kommunens förskola Oxelgården lagts ned.) 
 
I nuläget finns fyra barn placerade i pedagogisk omsorg. Ett barn står i kö. 
(Det barnet har i nuläget placering på en förskola). 
 
Med fyra barn inskrivna i pedagogisk omsorg räcker en medarbetare, men 
med enbart en medarbetare är det svårt att erbjuda den service/de tider som 
vårdnadshavarna har behov av. Behov av placering är större än 40 timmar 
per vecka varför fyra barn är på Stigtomta förskola varje måndag. 
Medarbetaren är ledig måndagar – arbetar 40 h tisdag-fredag. Rektor får inte 
ihop en fungerande verksamhet och verksamheten går med stort underskott 
som fördyras av att barnen är på Stigtomta förskola en dag i veckan. 
 
Tidigare fanns tre medarbetare som drev pedagogisk omsorg i Vrena och 
som samverkade kring aktiviteter och gemensamma träffar - samt att de 
täckte upp schemamässigt när någon var ledig eller sjuk. Två av personerna 
har gått i pension under 2019. På grund av det låga underlaget gjordes ingen 
nyrekrytering. Verksamheten har haft svårigheter att klara ekonomin även 
när de var tre medarbetare och flera barn. 
 
Överlämning och start på Stigtomta förskola underlättas av att de fyra barnen 
inskrivna i pedagogisk omsorg i Vrena är på Stigtomta förskola varje 
måndag. De har därför under hösten 2019 besökt Stigtomta förskola och 
blivit introducerad till både personal som kamrater.  
 
Vårdnadshavarna har blivit erbjudna platser på den kommunala förskolan i 
Stigtomta, där barnen redan är varje måndag. Rektor Magnus Pettersson är 
kontaktperson till vårdnadshavarna och tar tillsammans med dem fram en 
plan för överflyttning. Vårdnadshavarna var positiva till plats i Stigtomta 
förskola. Preliminärt sker överflytten i januari. 
 
Medarbetaren har blivit erbjuden tjänst på Stigtomta förskola där det finns 
behov av pedagoger och är positiv till den lösning som presenterats. 
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BUN § 101 Dnr BUN19/153 
 
Inlägg i ärendet görs av Petter Söderblom (M) och Anders Eriksson (C). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att avveckla kommunal pedagogisk omsorg i Vrena våren 2020 
 
Beslut till: 
Division Barn Utbildning Kultur 
Vårdnadshavare 
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BUN § 102 Dnr BUN19/146 
 
Sammanträdestider 2020 
 
Sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden är framtagna. 
Nämnden sammanträder på onsdagar klockan 13.30 om inget annat framgår 
av kallelse. 
 
Följande datum föreslås: 
29 januari 
18 mars 
27 maj 
2 september 
14 oktober 
9 december 
 
Sekreterare Mats Appel och sakkunnig Torbjörn Ekman svarar på nämndens 
frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Carina Wallin (S), Madelaine Clason Laxmi (M), 
Anders Eriksson (C), Maud Wachtmeister (KD) och Carolina Björkman (L). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att anta Sammanträdestider 2020 för Barn- och ungdomsnämnden enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2019-11-18 
 
Beslut till: 
Webbansvarig Beställarkontoret 
Webbansvarig Kommunledningskansliet 
Division Barn Utbildning Kultur 
Kommunikationsavdelningen 
Kommunservice Stadshuset 
Vaktmästeriet 
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BUN § 103 Dnr BUN07/80 
 
Upphävande av Barn- och ungdomsnämndens tjänstegarantier 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-13, KK08/413, att införa 
tjänstegarantier i Nyköpings kommun. BUN tjänstegarantier infördes i 
Nyköpings kommun 2008-03-04 vilket är en offentligt deklarerad 
standardnivå för vad en medborgare kan förvänta sig av en viss kommunal 
tjänst, service eller verksamhet. Gäller tjänster inom nämndens 
verksamhetsområde och fastställs av berörd nämnd. Enligt dialog med 
Division Barn Utbildning Kultur återfinns idag samtliga utlovade punkter i 
tjänstegarantin i de nationella styrdokumenten för förskola, förskoleklass, 
fritidshem, grundskola och grundsärskola. 
 
Idag återfinns samtliga utlovade punkter i tjänstegarantin i de nationella 
styrdokumenten för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och 
grundsärskola därför finner BUN att BUN tjänstegaranti dokumentet är 
inaktuellt och bör upphävas. 
 
Sakkunnig Torbjörn Ekman och sekreterare Mats Appel svarar på nämndens 
frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Petter Söderblom (M). 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 
 
att upphäva Tjänstegarantier inom BUNs område (KK08/413) 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige 
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BUN § 104 Dnr BUN19/4 
 
Delegationsärenden 
 
 
Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med  
2019-08-13. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna.  
  



Pt Dnr Handlingsrubrik Beslutande Beslutsdatum
2.1.3 BOU18/611:4 Beslut om interkommunal ersättning för elev i Kalmar kommun ht 19 2019-10-08

1.4.1 BOU18/640:18 Redovisning av vidtagna åtgärder i Barn- och elevombudets ärende 
avseende Östra skolan. Dnr 3.8-SI 2019:5974

Skolchef, rektor 2019-11-18

2.1.3 BOU19/141:3 Beslut om skolgång och fritidshem i Norrköpings kommun 2019-11-04

2.1.3 BOU19/247:2 Beslut om skolgång och fritidshem i Norrköpings kommun 2019-10-30

2.1.1 BOU19/354:4 Sekretessbelagt Verksamhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-09-20

2.1.3 BOU19/374:3 Beslut om skolgång i Linköpings kommun 2019-11-04

2.1.3 BOU19/380:3 Beslut om skolgång i Linköpings kommun 2019-11-04

2.1.3 BOU19/382:3 Beslut om förskola i Oxelösund 2019-10-11

2.1.3 BOU19/414:2 Beslut om skolgång och fritidshem i Norrköpings kommun 2019-10-30

1.4.1 BOU19/415:3 Svar på begäran om yttrande över anmälan av Kiladalens södra 
skola. Dnr SI 2019:7831

Skolchef 2019-11-12

2.1.4 BOU19/424:2 Beslut om skolgång i Nyköpings kommun 2019-11-11

2.1.3 BOU19/425:2 Beslut om skolgång i Norrköpings kommun 2019-11-11

2.1.4 BOU19/429:2 Beslut om skolgång i Nyköpings kommun 2019-11-11

2.1.4 BOU19/432:2 Beslut om skolgång i Nyköpings kommun 2019-11-25

2.1.3 BOU19/453:2 Beslut om fritidshem i Katrineholm kommun 2019-11-25

Delegationsbeslut

2019-11-29

Utskriftsdatum

Barn- och ungdomsnämnden



2.3.2 BOU19/7:49 Anmälan till huvudman om kränkande behandling. Förskola Skolchef förskola 2019-09-23

4.4.2 BOU19/7:50 Anmälan till huvudman om kränkande behandling Skolchef 2019-09-23

3.4.2 BOU19/7:51 Anmälan till huvuman om kränkande behandling F-6 Skolchef 2019-09-23

3.4.2 BOU19/7:52 Anmälan till huvudman om kränkande behandling Skolchef 2019-09-23

2.3.2 BOU19/7:59 Anmälan om kränkande behandling förskola Skolchef 2019-10-29

3.4.2 BOU19/7:60 Anmälan till huvudman om kränkande behandling. Grundskola F-6 Skolchef 2019-10-29

3.3.3 BOU19/7:61 Läsårstider för läsåret 2020/2021 Divisionschef 2019-10-31

3.4.2 BOU19/7:63 Anmälan till huvudman om kränkande behandling, gymnasiet Skolchef 2019-10-29

1.6.1 BOU19/7:64 Beslut avseende tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i 
Nyköpings kommuns skolor läsåret 18/19

Verksamhetschef 
Centrala elevhälsan

2019-11-04

3.4.2 BOU19/7:65 Anmälan till huvudman om kränkande behandling. Grundskola F-6 Skolchef 2019-11-25

3.4.2 BOU19/7:66 Anmälan till huvudman om kränkande behandling. Grundskola 7-9 Skolchef 2019-11-25

4.4.2 BOU19/7:67 Anmälan till huvudman om kränkande behandling. Nyköpings 
gymnasium

Skolchef 2019-11-26

2.3.2 BOU19/7:68 Anmälan till huvudman om kränkande behandling, förskola Skolchef 2019-11-25

1.4.2 BUN18/81:14 Yttrande avseende Mikaeliskolans överklagande av beslut om avslag 
av tilläggsbelopp 

Resultatenhetschef 
Centrala barn - och 
elevhälsan

2019-10-08

1.4.2 BUN18/81:16 Komplettering med ansökningshandlingar enligt begäran från 
Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 7977-19 

Resultatenhetschef 
Centrala barn - och 
elevhälsan

2019-10-08

4.3.1 BUN19/10:11 Beslut om avslag på ansökan om tilläggsbelopp för elev född 2002, 
läsåret 2019-2020, Nyköping Strand Utbildningscentrum

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-11-25

1.6.1 BUN19/10:9 Beslut: Avslag på ansökan om tilläggsbelopp läsåret 2019-2020, för 
elev född 2002-10, Nyköping Strand Utbildningscentrum

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-11-14



1.6.1 BUN19/117:11 Beslut om avslag gällande ansökningar om tilläggsbelopp för fyra 
elever födda 2006 och 2007, höstterminen 2019-2020, Nyköpings 
Enskilda grundskola 

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-11-06

1.6.1 BUN19/159:5 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för barn född 2015, samt 
avslag av tilläggsbelopp för två barn födda 2015 och 2017, läsår 2019
-2020, Ekensbergs förskola

Resultatenhetschef, 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-11-20

1.1.1 BUN19/164:3 Beslut avseende avstängning av elev född 2003-08, Nyköpings 
gymnasium - avstängning under perioden 2019-11-19--2019-12-20

Ordförande Barn- och 
ungdomsnämnden

2019-11-18

4.3.1 BUN19/22:9 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev född 2003-09, läsåret 
2019-2020, Ljud och Bildskolan

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-11-25

1.4.2 BUN19/32:19 Barn- och ungdomsnämndens yttrande avseende Mikaeliskolans 
överklagande av beslut om tilläggsbelopp för elev född 2009 

Resultatenhetschef, 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-09-26

1.4.2 BUN19/32:23 Komplettering till Förvaltningsrätten i Linköping, med beslutsunderlag 
(handling 19/32:18), mål nr 8057-19 

Resultatenhetschef 
Centrala barn - och 
elevhälsan

2019-10-08

1.4.2 BUN19/36:10 Yttrande avseende mål 5687-19, Stiftelsen nya Ängkärrskolan Resultatenhetschef, 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-09-26

1.6.1 BUN19/42:10 Beslut: Beviljande av tilläggsbelopp före barn född 2016, för läsår 
2019/2020, Solbackens Waldorfförskola

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-09-27

1.6.1 BUN19/45:4 Beslut: Beviljande av tilläggsbelopp för barn född 2014, läsåret 
2019/2020, Backebo förskola (Dibber)

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-09-27

1.6.1 BUN19/45:6 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för barn född 2014, förår 2019-
2020, Dibber Backebo förskola

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-11-20

1.6.1 BUN19/46:7 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för barn född 2016-07, år 
2020, samt avslag av tilläggsbelopp för barn född 2016-06, år 2019-
2020, Dibber Svalbo förskola 

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-11-15

4.1.1 BUN19/66:15 Protokoll Antagningsutskott gymnasieutbildning 2019-09-25 Ordförande Barn- och 
ungdomsnämnden

2019-10-07

4.1.1 BUN19/66:17 Bilaga 2 Antagningsutskott 2019-09-25, Antagningsstatistik 
reservantagning inför läsåret 2019/2020 

Ordförande Barn- och 
ungdomsnämnden

2019-10-07



4.1.1 BUN19/66:18 Bilaga 3 Antagningsutskott 2019-09-25, Tidplan för 
beredningsmöten/antagningsutskott inför gymnasieantagningen läsår 
2020/2021 

Ordförande Barn- och 
ungdomsnämnden

2019-10-07

4.1.1 BUN19/66:19 Bilaga 4 Antagningsutskott 2019-09-25, Info från antagning till 
gymnasiet inom samverkansområdet Nyköping/Oxelösund/Trosa

Ordförande Barn- och 
ungdomsnämnden

2019-10-07

1.6.1 BUN19/7:15 Beslut: Kompletterande till tidigare beslut om beviljande av 
tilläggsbelopp för en elev född 2003, läsåret 2019/2020, 
Framtidsgymnasiet

Resultatenhetschef 
Centrala Barn- och 
elevhälsan

2019-09-27

1.6.1 BUN19/71:5 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för barn född 2013, läsår 2019-
2020, Knyttebo förskola

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-11-20

1.6.1 BUN19/81:5 Beslut: Avslag av ansökan om tilläggsbelopp för elev född 2003, 
läsåret 2019/2020, Öknaskolan

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-09-27

1.6.1 BUN19/98:20 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för två elever födda 2006 och 
2007, läsåret 2019/2020, Vittra Kungshagen 

Enhetschef Centrala 
barn- och elevhälsan

2019-10-18
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BUN § 105 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 Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 33 2019-09-11 

Fördelning av statsbidrag för integration 2019 
BUN19/137:3

2 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 33 2019-09-11 
Fördelning av statsbidrag för integration 2019 

BUN19/135:3

3 Beställarkontoret Information om preliminära bidragsramar gällande statsbidrag för likvärdig skola 2020 
(förslag från regeringen att anslaget ska öka från 3,5 miljarder till cirka 4,9 miljarder), 

BUN19/1:36

4 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 33 2019-09-11 
Fördelning av statsbidrag för integration 2019 

BUN19/134:3

5 Kommunledningskansliet Beslut: Godkännande/avslag av Jensen education college AB som huvudman för 
gymnasieskola vid Jensen gymnasium i Norrköpings kommun för utökning av en befin

BUN19/58:5

6 Skolverket Avtal: Tillägg till överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och Nyköpings 
kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola,

BUN18/108:8

7 Kommunledningskansliet Beslut om avslag på ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 
NTI Gymnasiet Norrköping i Norrköpings kommun, Dnr 2019:975

BUN19/56:5

8 Beställarkontoret Beslut: Avskrivning av HFD´s mål 3756-19, Erastos AB´s överklagan av 
Kammarrättens dom i mål nr 1139-17, med anledning av att Erastos återkallat sitt öve

BUN19/13:3

9 Kommunstyrelsen Beslut gällande ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 
Framtidsgymnasiet Nyköping, Dnr SI 2019-947

BUN19/43:12

10 Carina Lindell Svar från vice ordförande i BUN, på skrivelse ang hur Barn- och ungdomsnämnden 
hanterar problem såsom personalbrist, för stora barngrupper, regler för barns närvaro 

BUN19/142:3

11 Carina Lindell Svar från ordförande i BUN, på skrivelse ang hur Barn- och ungdomsnämnden 
hanterar problem såsom personalbrist, för stora barngrupper, regler för barns närvaro 

BUN19/142:2

12 Beställarkontoret Beslut att godkänna redovisning avseende statsbidrag för fortbildning för 
specialpedagogik för 2018, Dnr 8.1.2-2019:0018324

BUN19/1:37

13 Carina Lindell Skrivelse avseende frågor gällande hur Barn- och ungdomsnämnden hanterar 
problem såsom personalbrist, för stora barngrupper, regler för barns närvaro mm, på f

BUN19/142:1

14 Beställarkontoret Information: Statsbidrag (maxtaxa samt kvalitetssäkrande åtgärder) avseende 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2020, preliminärt 

BUN19/144:2

Barn- och 
ungdomsnämnden

Utskriftsdatum

2019-11-29

Anmälningar



15 Beställarkontoret Information: Statsbidrag (maxtaxa samt kvalitetssäkrande åtgärder) avseende 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2020, preliminärt 

BUN19/145:1

16 Beställarkontoret Beslut från Skolverket avseende avslag av ansökan om statsbidrag för fortbildning av 
lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svensk

BUN19/1:39

17 Beställarkontoret Information avseende förändring i ägar- och ledningskretsen för fristående förskola: 
Vittraskolorna AB och AcadeMedia AB

BUN19/1:40

18 Beställarkontoret Beslut om omprövning av ansökan om statsbidrag för handledare i Läslyftet förskolan, 
för 2019/20. Dnr: 8.1.2-2019:0036433

BUN19/1:41

19 Beställarkontoret Presentation av Lärarförbundets rankning av Sveriges Bästa skolkommun 2019 BUN19/1:42

20 Beställarkontoret Information: Nytt rättsligt ställningstagande avseende rätt till bistånd enligt LMA, för 
personer som inte kan avvisas enligt bosättningslagen, samt överläggning om och öv

BUN19/1:43

21 Beställarkontoret Inbjudan till information 2019-11-27, gällande den nya gymnasielagen, med 
Migrationsverkets verksamhetschef och jurist från SKL  

BUN19/1:44

22 Beställarkontoret Protokollsutdrag KF § 237 2019-10-08 Budget 2020, flerårsplan 2021-2022 BUN19/154:1

23 Carina Lindell Svar från ordförande i BUN, på skrivelse ang hur Barn- och ungdomsnämnden 
hanterar problem såsom personalbrist, för stora barngrupper, regler för barns närvaro 

BUN19/142:4

24 Kammarrätten i Jönköping Beslut: Avskrivning av HFD´s mål 4242-19, Erastos AB´s överklagan av 
Kammarrätten i Jönlöpings dom i mål nr 72-19, med anledning av att Erastos återkalla

BUN19/103:2

25 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 33 2019-09-11 
Fördelning av statsbidrag för integration 2019 

BUN19/134:4

26 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 33 2019-09-11 
Fördelning av statsbidrag för integration 2019 

BUN19/137:4

27 Beställarkontoret Protokollsutdrag Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden § 33 2019-09-11 
Fördelning av statsbidrag för integration 2019 

BUN19/135:4

28 Beställarkontoret Cirkulär 19:36 från SKL, Mottagande till och ersättning för nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU)

BUN19/1:45

29 Beställarkontoret Beslut att godkänna redovisning gällande statsbidrag för fortbildning av lärare när det 
gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandra

BUN19/1:46

30 Beställarkontoret Beslut att bevilja ansökan om statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 
2019, Dnr 8.1.2-2019:0034230

BUN19/1:47

31 Beställarkontoret Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, 
bidragsåret 2020, preliminärt utfall (2/2)

BUN19/144:2.1

32 Beställarkontoret Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, 
bidragsåret 2020, preliminärt utfall 

BUN19/145:2

33 Beställarkontoret Bilagor till rapport från politikers verksamhetsbesök på Annagårdens förskola 2019-10
-01

BUN19/41:13



34 Beställarkontoret Bilaga 2 Åtgärdsplan 1 Huvudman BUN19/16:4

35 Beställarkontoret Bilaga 3 Åtgärdsplan 2 Nyköpings gymnasium BUN19/16:5

36 Beställarkontoret Bilaga 4 Åtgärdsplan 3 Gruvan och Tystberga BUN19/16:6

37 Beställarkontoret Bilaga 5 Åtgärdsplan 4 Nyköpings gymnasium Trygghet studiero BUN19/16:7

38 Beställarkontoret Beslut om beviljande av statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i 
yrkesämnen för 2019, avser hösten 2019, Dnr 8.1.2-2019:0034457

BUN19/1:49

39 Beställarkontoret Beslut om tillägg till överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och 
Nyköpings kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för b

BUN19/16:1

40 Beställarkontoret Beslut om att delvis bevilja ansökan om statsbidrag för fortbildning för 
specialpedagogik för höstterminen 2019, Dnr 8.1.2-2019:0035490

BUN19/1:50

41 Beställarkontoret Beslut om beviljande av statsbidrag för försöksverksamhet med branschskolor och 
statsbidrag till vissa huvudmän för 2019/2020, Dnr 8.1.2-2019:0033717 

BUN19/1:51

42 AcadeMedia AB Skrivelse från AcadeMedia AB: Information till kommuner inför bidragsbeslut för år 
2020 

BUN19/172:1

43 Beställarkontoret Tillägg till överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och Nyköpings 
kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa skola,

BUN19/16:2

44 Mikaeliskolan Beslut från Förvaltningsrätten, gällande överklagan på Nyköpings kommuns beslut 
om avslag på ansökan om tilläggsbelopp för elev född 2004, läsåret 2018/2019, Mika

BUN18/81:19

45 Beställarkontoret Bilaga 1 Utbildningsplan Samverkan för bästa skola BUN19/16:3

46 Beställarkontoret Beslut efter riktad tillsyn av verksamheten i studiegården vid Arnö skola i Nyköpings 
kommun, Dnr 2019:7588

BUN19/11:8

47 Beställarkontoret Beslut från Skolverket, att bevilja Nyköpings kommuns rekvisition för statsbidrag 
gällande undervisning under skollov för år 2019, Dnr 8.1.2-2019:0035843

BUN19/1:52

48 Beställarkontoret Beslut: Beviljande av rekvisition av statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 
karrärsteg för lärare för 2019/2020, Dnr 8.1.2-2019: 0039076

BUN19/1:53

49 Beställarkontoret Beslut om beviljande av statsbidrag för undervisning under skollov för 2019 BUN19/1:54

50 Beställarkontoret Inbjudan till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds sammanträde 2020-
03-05 för samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd enligt arbete med  S

BUN19/1:55

51 Dataskyddsombudet Anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen BUN19/176:1

52 Beställarkontoret Rapport från politikers verksamhetsbesök på Annagårdens förskola 2019-10-01 BUN19/41:12



53 Kommunledningskansliet Beslut: Avslag på ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 
Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköpings kommun, Dnr 2019:933

BUN19/57:5

54 Skolchef förskola Division 
Barn, Utbildning och Kultur

Information avseende förändring gällande ledningsorganisation för förskolan BUN19/162:1

55 Skolchef förskola Division 
Barn, Utbildning och Kultur

Information till personal på Nyköpings kommuns förskolor, avseende förändring 
gällande ledningsorganisation för förskolan 

BUN19/162:2

56 Kommunledningskansliet Beslut avseende ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid 
Hvilan Gymnasium Norrköping i Norrköpings kommun, Dnr 2018:11947

BUN19/50:5

57 Kommunledningskansliet Beslut om avslag på ansökan om godkännande av Thorengruppen AB som 
huvudman vid Yrkesgymnasiet Norrköping, avseende utökning vid skolenheten, Dnr 2

BUN19/49:5



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

BUN § 106 Dnr  
 
Övriga frågor 
 
Carina Wallin (S) och Jessica Johansson (L) informerade om deras besök på 
Ungdomsgalan arrangerad av Skol IF. 
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