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BUN § 1 Dnr BUN19/3 
 
Informationsärenden 
 
1 Rapport från genomförda verksamhetsbesök Jonas 

Carlsson 
Malm (M) 
 

2 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete gällande 
Grundsärskola samt Gymnasiesärskola 
 

Enhetschef 
kvalitet 

3 Information om tillförordnande av skolchef 7-9 samt 
gymnasium 
 

Divisionschef 
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BUN § 2 Dnr BUN20/9 
 
Plan för politikers verksamhetsbesök 2020 
 
Förtroendevalda i Barn- och ungdomsnämnden har möjlighet att vara 
kontaktombud för olika delar av den verksamhet som ingår i nämndens 
ansvarsområde. Att göra verksamhetsbesök ger en inblick i och skapar en 
bredare förståelse för de frågor som är aktuella för elever, lärare och 
skolledning. Nämndens verksamheter förskola, grundskola och 
gymnasieskola har delats in i elva områden vardera. Alla förtroendevalda 
kommer att delas in i par, en från majoriteten och en från oppositionen. Alla 
par har möjlighet att göra ett besök per verksamhet och år. Skriftlig 
redovisning sker i form av en rapport enligt en gemensam mall som skickas 
ut till alla förtroendevalda. Muntlig redovisning sker på lämpligt 
nämndsammanträde under punkten informationsärenden. Förtroendevalda 
har efter genomfört verksamhetsbesök rätt till arvode och i förekommande 
fall rätt till förlorad arbetsinkomst och reseersättning. Det är verksamheterna 
som bjuder in de förtroendevalda. Inför varje kalenderår kommer nämnden 
att välja ett antal fokusområden som ska följas upp under besöken. 
 
Sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman och divisionschef Inger Fransson 
svarar på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Jessica Johansson (L), Maud Wachtmeister (KD), 
Kerstin Windisch (M), Anders Eriksson (C), Torbjörn Kock (S) och 
Karin Jonsson (S). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att anta Barn- och ungdomsnämndens plan för verksamhetsbesök enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-01-13, 
 
att förskolor, grundskolor och gymnasieskolor erbjuds verksamhetsbesök av 
Barn- och ungdomsnämndens förtroendevalda på förmiddagarna 2020-05-
27, 2020-10-14 och 2020-12-09, 
 
att verksamhetsbesökens fokusområde 2020 för förskolan är arbetet med 
språkutveckling, 
 
att verksamhetsbesökens fokusområden 2020 för grundskolan är närvaro, 
arbetet med kränkande behandling och språkutveckling, samt 
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BUN § 2 Dnr BUN20/9 
 
att verksamhetsbesökens fokusområden 2020 för gymnasieskolan är 
närvaro, arbetet med kränkande behandling och språkutveckling. 
 
Beslutet skickas till 
Berörda förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 
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BUN § 3 Dnr BUN18/123 
 
Sammanfattning av genomförd internkontroll 2019 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019-02-06, § 7, om en 
internkontrollplan för 2019. Planen omfattade två kontrollområden, 
Beställning av verksamhet där hot- och riskmomentet var att nämndens 
beställda kvalitetsnivåer inte till fullo levereras av utföraren och Delegation 
där brister avseende det delegerade uppdraget om arbetet med kränkande 
behandling var ett hot- och riskmoment. 
 
Kontrollområdet Beställning av verksamhet har visat en avvikelse genom att 
återkopplingen från division Barn Utbildning Kultur inte följt den plan i form av 
ett årshjul som var inskriven i verksamhetsbeställningen för 2019. Nämnden 
kommer att få underlag avseende uppföljningen av målområdena Normer, 
värden och inflytande samt Kunskaper, utveckling och lärande inför 
nämndens beslut om verksamhetsberättelse 2019. 
 
Kontrollområdet Delegation har följts upp genom att redovisning av division 
Barn Utbildning Kulturs arbete redovisats på nämndsammanträden. Inga 
avvikelser har framkommit. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljningen av nämndens internkontrollplan 2019 enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-01-07. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
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BUN § 4 Dnr BUN20/5 
 
Internkontrollplan 2020 
 
Av Kommunallagen (2017:725, 6 kap 6 §) framgår att nämnder skall se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att nämndens verksamhet bedrivs på 
ett tillfredsställande sätt. Detta innebär att nämnderna ansvarar för att ha 
ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt med 
hög rättssäkerhet. 
 
I nämndens ansvar ingår att kontrollera fördelning av ansvar och 
befogenheter, genomföra systematiskt ordnade kontroller av organisation, 
redovisningssystem och administrativa rutiner. 
 
Inför beredningen av nämndens internkontrollplan har en risk- och 
väsentlighetsanalys genomförts för att skatta sannolikhet samt konsekvens 
för identifierade hot och risker. De hot och risker som bedöms innebära 
allvarlig konsekvens och samtidigt har högt sannolikhetsvärde är de som 
kontrolleras under året. 
 
Sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman och divisionschef Inger Fransson 
svarar på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Petter Söderblom (M) och Anders Eriksson (C). 
 
Petter Söderblom (M) yrkar på alternativ internkontrollplan i form av ett 
ytterligare kontrollområde Trygghet och studiero. 
 
Jessica Jonsson (L) ansluter sig till Petter Söderbloms (M) yrkande. 
 
Särskilt yttrande lämnas skriftligen av Kerstin Windisch (M). 
 
Efter nämndens godkännande ställer ordförande proposition på Petter 
Söderblom (M) och Jessica Johanssons (L) alternativyrkande, och finner att 
nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att anta internkontrollplan för 2020 i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2020-01-10. 
 
Petter Söderblom (M), Maud Wachtmeister (KD), Jessica Johansson (L) och 
Jonas Carlsson Malm (M) reserverar sig skriftligen mot nämndens beslut.  
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BUN § 4 Dnr BUN20/5 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomi verksamhetscontroller 
Webbredaktör, kansli 
Webbredaktör, beställarkontoren 
 
Bilagor: 
Särskilt yttrande 
Skriftlig reservation 



SÄRSKILT YTTRANDE 
Internkontrollplan 2020 

Vi anser att området för trygghet och studiero är så viktigt att det bör vara med i 

intern.kontrollplanen. Nyköping har haft och har problem kopplade till det här området och det 

bör följas upp mer systematiskt av skolhuvudmannen. 

· f!t-wtn 11/v/\�,�� ( Pi)
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BUN § 5  Dnr BUN20/6 

Revidering av riktlinjer för resursfördelning 

Det är Barn- och ungdomsnämndens budget för det kommande kalenderåret 
som ligger till grund för beslut om bidrag. Beroende på skolform, oavsett 
huvudman, består bidraget av grundbelopp, anslagsfinansierade poster, 
socioekonomisk och storleksbaserad strukturersättning, strukturersättning 
utifrån meritvärden i årskurs 9 samt tilläggsbelopp. Grundbeloppet 
differentieras genom styrning av ersättning för specifika målgrupper. Detta 
styrs genom nämndens Riktlinje för resursfördelning. 

I samband med ny mandatperiod ska samtliga riktlinjer aktualitetsprövas. 
Riktlinjen för resursfördelning revideras med anledning av ändring i 
procentsatser gällande storleksersättning. I riktlinjen är också redaktionella 
ändringar genomförda. 

Särskilt yttrande lämnas skriftligen av Petter Söderblom (M), Jonas Carlsson 
Malm (M), Maud Wachtmeister (KD), Jessica Johansson (L) och Kerstin 
Windisch (M). 

Inlägg i ärendet görs av Anders Eriksson (C). 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att anta Riktlinje för resursfördelning enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 
2020-01-08, samt 

att Riktlinje för resursfördelning gäller från 2020-02-16. 

Beslutet skickas till: 
Division Barn Utbildning Kultur  
Fristående grundskolenheter i Nyköpings kommun 
Fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Nyköpings 
kommun 
Fristående gymnasieskolor med Nyköpingselever 
Webbredaktör, kansli  
Webbredaktör, beställarkontoret 

Bilagor: 
Särskilt yttrande



BUN20/6



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-01-29 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN § 6 Dnr BUN19/153 

Årsplanering för systematiskt kvalitetsarbete 2020 

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete, SKA, bedrivas både på 
huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att 
säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i 
skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst 
ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns 
förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att godkänna årsplanering för nämndens systematiska kvalitetsarbete enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2020-01-13 

Beslutet skickas till 
Division Barn Utbildning Kultur 
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BUN § 7 Dnr BUN18/124 

Revidering av attestförteckning 

Samtliga ekonomiska transaktioner inom Barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter ska attesteras innan de verkställs. Nämnden måste ha en 
aktuell attestförteckning där fakturamottagare/granskare, beslutsattestant 
och ersättare är namngivna. Barn- och ungdomsnämndens attestförteckning 
behöver revideras utifrån personalförändringar i Beställarkontorets 
organisation. 

• Peter Knutsson, Beställarkontorets f. d. chef ersätts av Solweig
Eriksson Kurg

• Maria Hamnevik, f. d. fakturamottagare/granskare ersätts av Anders
Lindblom

• Maud Yderman, f. d. fakturamottagare/granskare ersätts av Kristina
Nygren

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till attestförteckning enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2020-01-03  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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BUN § 8 Dnr BUN19/158 

Svar på revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nyköpings kommun har Pwc 
genomfört en granskning av ekonomistyrningen. Granskningen har 
genomförts med start våren 2019 och slutförts i september 2019. Efter att ha 
tagit del av Pwc:s granskning har de förtroendevalda revisorerna gjort 
bedömningen att Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, 
Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden ej har säkerställt en effektiv 
och ändamålsenlig ekonomistyrning. 

Särskilt yttrande lämnas skriftligen Petter Söderblom (M), Jonas Carlsson 
Malm (M), Maud Wachtmeister (KD), Jessica Johansson (L) och Kerstin 
Windisch (M). 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att anta nämndens svar på revisionsrapporten Granskning av 
ekonomistyrning enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2020-01-13. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisorerna 
Kommunstyrelsen 

Bilagor: 
Särskilt yttrande 



BUN19/158
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BUN § 9 Dnr BUN19/152 
 
Bidragsbelopp till fristående och regionkommunala gymnasieskolor 
2020 utifrån samverkansavtal 
 
Nyköpings kommun har tecknat ett samverkansavtal för gymnasieutbildning 
med kommunerna i Finspång, Katrineholm, Norrköping, Vingåker och 
Oxelösund. Samverkanskommunernas pris bestämmer ersättningsnivåerna 
för fristående gymnasieskolor 2020 för de utbildningar som Nyköpings 
kommun ej har i egen regi. 
 
Nyköpings kommun har tecknat samverkansavtal med Region Östergötland 
avseende Naturbruksprogrammet. Avtalet styr bidraget till fristående 
gymnasieskolor som erbjuder Naturbruksprogrammet 
 
Det finns också ett avtal med Region Sörmland som säger att ersättning för 
deras Naturbruksprogram ska följa ersättningen i samverkansavtalet med 
region Östergötland. 
 
För de utbildningar som ej anordnas i hemkommun, studieortskommun eller 
inom samverkansområde kommer riksprislistan att tillämpas.  Riksprislistan 
finns i ”Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående 
gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor 
samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet”. Föreskriften 
beslutas senast 31 januari 2020 och publiceras därefter. 
 
Förslag till bidragsbelopp till fristående och landstingskommunala 
gymnasieskolor för utbildningar som Nyköpings kommun ej har i egen regi 
kommunicerades till berörda skolor 2019–12–27. När slutdatum för inkomna 
synpunkter, 2020-01-13, passerats hade inga synpunkter eller frågor 
inkommit. 
 
Sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman redogör för underlag som tillkommit i 
form av en ny bilaga till tjänsteskrivelse avseende förslag till bidragsnivåer 
för utbildningar som Nyköpings kommun ej bedriver i egen regi. Det nya 
underlaget har tagits fram utifrån riksprislistan som fastställts den 29 januari 
2020, enligt principen att ingen utbildning får ersättning lägre än 90 % av 
riksprislistan. 
 
Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteman Torbjörn Ekman, som även svarar 
på nämndens frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Bo Österberg (SD). 
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BUN § 9 Dnr BUN19/152 

Petter Söderblom (M) yrkar på ändring i att-sats ett bestående av att 
nivåsatsen 90 % byts ut av 100 %. Maud Wachtmeister (KD), Jessica 
Johansson (L) och Jonas Carlsson Malm (M). 

Särskilt yttrande lämnas skriftligen av Kerstin Windisch (M). 

Efter nämndens godkännande ställer ordförande proposition på Petter 
Söderblom (M) med fleras ändringsyrkande mot framskrivet förslag, och 
finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att om bidragsbeloppet beräknat utifrån samverkanskommunernas prislistor 
ligger på en lägre nivå än 90 % av Riksprislistan 2020 så blir ersättningen 90 
% av Riksprislistan, 

att Nyköping Strand Utbildningscentrum AB erhåller 105 774 kr för en 
nyköpingselev på Hotell- och turismprogrammet samt 135 226 kr för en 
nyköpingselev på Restaurang- och livsmedelsprogrammet enligt bilaga 1 till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-12-27, 

att Framtidsgymnasiet Nyköping erhåller 164 298 kr för en nyköpingselev på 
Industritekniska programmet samt 117 488 kr för en nyköpingselev på VVS- 
och fastighetsprogrammet enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2019-
12-27,

att Realgymnasiet Nyköping erhåller 233 502 kr för en nyköpingselev på 
Naturbruksprogrammet skog samt 191 571 kr för en nyköpingselev på 
Naturbruksprogrammet djur enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2019-
12-27,
att LBS Kreativa gymnasiet Nyköping erhåller 109 177 kr för en
nyköpingselev på Estetiska programmets inriktningar Estetik och media och
Bild och formgivning enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2019-12-27,

att Elteknikbranschens gymnasium erhåller 118 324 kr för en nyköpingselev 
på El- och energiprogrammet enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 
2019-12-27, 



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-01-29 
 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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att Naturbruksgymnasiet Öknaskolan erhåller 220 285 kr för en 
nyköpingselev på Naturbruksprogrammet skog samt 180 727 kr för en 
nyköpingselev på Naturbruksprogrammet djur samt 218 576 kr för en 
nyköpingselev på Naturbruksprogrammet lantbruk samt 207 982 kr för en 
nyköpingselev på Naturbruksprogrammet trädgård enligt bilaga 1 till 
tjänsteskrivelse daterad 2019-12-27, samt 

att fastställa bidragsbelopp till övriga fristående gymnasieskolor enligt bilaga 
1 till tjänsteskrivelse daterad 2019-12-27.  

Petter Söderblom (M), Jonas Carlsson Malm (M), Maud Wachtmeister (KD) 
och Jessica Johansson (L) reserverar sig skriftligen mot nämndens beslut. 

Beslutet skickas till 
Nyköpings Strand Utbildningscentrum 
Framtidsgymnasiet Nyköping 
Realgymnasiet Nyköping 
ETG 
Öknaskolan 
LBS Kreativa gymnasiet Nyköping 

Bilagor: 
Särskilt yttrande 
Skriftlig reservation 



BUN19/152
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BUN § 10  Dnr BUN19/4 
 
Delegationsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2020-
01-20. 
 
Ärendet föredras av rektor Peter Ekedahl, som även svarar på nämndens 
frågor. 
 
Inlägg i ärendet görs av Torbjörn Kock (S), Petter Söderblom (M), Carina 
Wallin (S), Damon Nikyar (S), Anders Eriksson (C) och Emma Mellberg (S) 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna.  
  





1.6.1 BUN19/42:16 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för tre barn födda 2016-07, 
2016-12 och 2018-03, samt avslag gällande tilläggsbelopp för barn 
född 2016-11, läsåret 2019-2020, Solbackens Waldorfförskola

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-12-13

1.6.1 BUN19/42:17 Beslut om avslag gällande tilläggsbelopp för barn född 2016-03, 
läsåret 2019-2020, Solgläntans Waldorfförskola

2019-12-13

4.3.1 BUN19/7:19 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för två elever födda 2000 och 
2002, samt avslag av tilläggsbelopp för en elev född 2001, läsåret 
2019-2020, Framtidsgymnasiet 

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-12-03

1.6.1 BUN19/70:6 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev född 2013, läsår 
2019/2020, Vrena Friskoleförening

Resultatenhetschef 
Centrala barn- och 
elevhälsan

2019-12-12

1.6.1 BUN19/74:12 Beslut om avslag på ansökan om tilläggsbelopp för elev född 2009, 
Nyköpings Friskola 

Verksamhetschef 
Resursteamet

2020-01-17

1.6.1 BUN20/10:2 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev född 2011-11, för läsår 
2019/2020, Åkraskolan, Sala kommun 

Verksamhetschef 
Resursteamet

2020-01-14

1.1.1 BUN20/8:2 Beslut om avstängning av elev på Nyköpings gymnasium Ordförande Barn- och 
ungdomsnämnden

2020-01-13
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BUN § 11 Dnr BUN19/1 
 
Anmälningsärenden 
 
Bilagt finns en förteckning över inkomna anmälningsärenden till och med 
2020-01-20. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
  



Nr Från Handlingsrubrik Dnr
1 Beställarkontoret Bilaga 4 Åtgärdsplan 3 Gruvan och Tystberga BUN19/16:6

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

3 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

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

5 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

6 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

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

BUN19/172:1

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

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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

Barn- och 
ungdomsnämnden

Utskriftsdatum

2020-01-20

Anmälningar



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

16 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

17 Beställarkontoret Beslut om beviljande av statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 
höstterminen 2019, Dnr 8.1.2-2019:0040824

BUN19/1:56

18 Skolchef förskola Division 
Barn, Utbildning och Kultur

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

19 Skolchef förskola Division 
Barn, Utbildning och Kultur

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

BUN19/162:2

20 Beställarkontoret Information avseende statsbidrag gällande maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder 
2020, Dnr 2018:01812

BUN19/144:3

21 Beställarkontoret Beslut om att delvis bevilja statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och 
lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för 2019, Dnr 8.1.2-2019:0041382

BUN19/1:57

22 Beställarkontoret Information avseende statsbidrag gällande maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder 
2020, Dnr 2018:01812

BUN19/145:3

23 Beställarkontoret Beslut om beviljande av statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2019 BUN19/1:58

24 Beställarkontoret Beslut om återbetalning av statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 
2018/2019, Dnr 8.1.2-2019:0037751

BUN19/1:60

25 Beställarkontoret Beslut om godkännande av redovisning utan återkrav, av statsbidrag för 
Fritidshemssatsningen för 2018/2019, Dnr 8.1.2-2019:0032845

BUN19/1:59

26 Beställarkontoret Beslut att bevilja statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2019/2020, Dnr 8.1.2-2019:0040821

BUN19/1:61

27 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

28 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

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

BUN19/1:45

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

BUN19/50:5

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

BUN19/11:8

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

33 Skolverket Beslut om beviljande av rekvisition avseende statsbidrag för omsorg under tid då 
förskola eller fritidshem inte erbjuds för höstterminen 2019, Dnr 8.1.2-2019:0041463 

BUN19/19:8



34 Beställarkontoret Information från Fryshuset Gymnasium, avseende arbetet med att motverka elevers 
frånvaro, samt inbjudan till möte för mer information

BUN18/122:23

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

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

BUN19/1:44

37 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

38 Beställarkontoret Information: Fastställda bidragsramar för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder för 
år 2020

BUN19/144:4

39 Beställarkontoret Information: Fastställda bidragsramar för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder för 
år 2020

BUN19/145:4

40 Beställarkontoret Kommunikationsplan avseende flytt av natt- och helgverksamheten på förskolan 
Malmvillan till förskolan Korvetten, fr o m augusti 2020

BUN19/153:9

41 Mailväxling mellan förälder och ordförande i Barn- och ungdomsnämnden avseende 
skolsituation för elev på Omega 

BUN20/7:1

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

BUN19/135:4

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

BUN19/137:4

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

BUN19/134:4

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

BUN19/57:5

46 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

47 Beställarkontoret Beslut från Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 10974-19, avseende överklagan av 
beslut i Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10, § 93, BUN18/102, från Skolarum A

BUN18/102:89

48 Beställarkontoret Beslut från Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 10992-19, avseende överklagan av 
beslut i Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10, § 93, BUN18/102, från Stiftelsen Mi

BUN18/102:90

49 Beställarkontoret Beslut från Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 134-20, avseende överklagan av 
beslut i Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10, § 93, BUN18/102, från Waldorfförs

BUN18/102:91

50 Beställarkontoret Beslut från Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 10995-19, avseende överklagan av 
beslut i Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10, § 93, BUN18/102, från Vrena friskol

BUN18/102:92

51 Skrivelse med frågor avseende Nyköpings kommuns hantering av ansökningar om 
uppstart av verksamhet som dagmamma 

BUN20/12:1

52 Skolverket Beslut om återbetalning för statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan 
och när det gäller specialpedagogiska insatser 2018. Dnr 8.1.2-2019:0035263

BOU19/368:3



53 Svar på skrivelse med frågor avseende Nyköpings kommuns hantering av 
ansökningar om uppstart av verksamhet som dagmamma 

BUN20/12:2

54 Skolverket Beslut om statsbidrag för fler anställda i l-2019:0032574 BOU18/157:4

55 Beställarkontoret Beslut från Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 10997-19, avseende överklagan av 
beslut i Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10, § 92, BUN18/76,  från Dibber Sveri

BUN18/76:67

56 Beställarkontoret Beslut från Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 11001-19, avseende överklagan av 
beslut i Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10, § 92, BUN18/76, från Stiftelsen Mik

BUN18/76:68

57 Beställarkontoret Beslut från Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 130-20 avseende överklagan av 
beslut i Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10, § 92, BUN18/76, från Waldorfförsk

BUN18/76:69

58 Beställarkontoret Beslut från Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 11003-19, avseende överklagan av 
beslut i Barn- och ungdomsnämnden 2019-12-10, § 92, BUN18/76,  från Vrena friskol

BUN18/76:70

59 Skolverket Beslut att godkänna redovisning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2019, 
Dnr 2019:0037420  

BUN18/118:9



NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
Barn- och ungdomsnämnden 2020-01-29 

 _____________________________________________________________________________ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

BUN § 12 Dnr  
 
Övriga frågor 
 
Nämnden diskuterar den under hösten 2019 genomförda Skolturnén. 
 
Inlägg i ärendet görs Jessica Johansson (L), Anders Eriksson (C) och Maud 
Wachtmeister (KD). 




