


Utbildningsnämnden

Ordinarie:

Thomas Wiberg (NP), ordförande

Lembit Vilidu (M), vice ordförande

Dan Fagerlund (NP)

Jörgen Runholm (S)

Lillemor Garbenius-

Källström (S)

Ersättare:

Malin Westergren (NP)

Peter Palmér (M)

Kerstin Eriksson (C)

Barbro Erikssom (S)

Gunilla Lindell (FP)



Verksamhetsbeskrivning
• 8 förskolor och 3 förskolechefer

• 3 grundskolor och 3 rektorer

• Grundsärskoleelever (2) finns integrerade i grundskolan. 

Några platser köps av annan kommun

• All gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

köps genom samverkansavtal

• Kulturskola

• Kostenhet som svarar för all måltidsdistribution i kommunen. 



Verksamhetsbeskrivning
• Utbildningsnämndens budget för året 2016 är 258 000 tkr

vilket motsvarar 50,8 % av Nykvarns kommuns totala budget

• Antal gymnasieelever ht-16 är 410st

• Antal barn F-9 ht-16 är 1621st

• Åk F-6 1114 (SCB 20161231)

• Åk 7-9 463 (SCB 20161231)

• Antal personal i F-9 ht-16 är 174st

• Antal förskolebarn ht-16 är ca 684st (20161231)

• Antal personal i förskolan ht-16 är 129st



Beslut som gjort skillnad

• Omorganisation från 3st F-9 skolor till 2st Åk F-5 och 1 st

Åk 6-9 för att säkerställa likvärdig kvalitet. 

• Skolorna upplevdes som icke jämlika, blev A, B och C 

klassat. 

• Få ner kostnaderna och samla “Högstadie” 

kompetensen på 1 ställe. 

• Jobba med Förstelärare, vi har 17 st I Nykvarn

• Högt mål. Sveriges bästa Skola senast 2025

• Jobba med indikatorer och följ upp

• Att utarbeta ett gemensamt verktyg för skolornas

systematiska kvalitetsarbete.



Beslut som gjort skillnad

• Utvecklingsarbetet PRIO som står för planering, resultat, 

initiativ och organisation, är ett utvecklingsprojekt som 

Nykvarn deltog i under 2013- 2014 med SKL som 

partner.

• Inga beslut har tagits på Lokal nivå om höjda Lärarlöner, 

vi satsar mer på kompetenshöjning, värdegrundsarbete

och ledarskap i klassrummen



Nykvarns sammanvägda resultat i 

SKL:s Öppna jämförelser grundskola 

34

42

21 20

9
7

30

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Placering i riket

Rankingen är baserad på det föregående årets resultat



Nykvarns Meritvärde över tid i SKL:s 

Öppna jämförelser grundskola 

fr.o.m med 14/15 är meritvärdet baserat på 17 ämmen


