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Un § 61        Dnr UN.2021.35               
 
 
Information om rutin för orosanmälan  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Social- och omsorgsförvaltningens förvaltningschef Katarina Haddon informerar om 
handläggning av orosanmälningar i kommunen. 
 
______ 
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Un § 62        Dnr UN.2021.62               
 
 
Information om budget   
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef utbildning Eva Svensson informerar om: 
 
 
- Ramen är uppräknad till viss del 
- Sänkt budgetram om 3,5 miljoner  
- Förändringsbeskrivning - effektivisering + 3 milj. 
       - Möjligheter inom ramen för 2021 
       - Ökade skolskjutskostnader och gymnasiekostnader 
       - Utveckling av Kulturskolan med 200 tkr  
 
- Arbetet med att lägga budget 2022 
- Att se över alla kostnader - har skapat bättre förutsättningar - förändring 
- Att ifrågasätta och se på andra sätt att tänka - effektivisera 
- Ta hjälp av andras goda exempel - skapa goda förutsättningar 
- Statsbidrag - många möjligheter förskola - skola 
 
Orosmoln: 
- Resultat i förskolan och skolan - Hur förbättrar vi det? 
- Campus förutsättning utifrån förväntan 
- Ökade kostnader vi inte kan påverka 
- Arbetsmiljö - rekrytering 
 
Förslag på utveckling inom ram. 
 
 

 
______ 
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Un § 63        Dnr UN.2021.61               
 
 
Ekonomisk uppföljning 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen.  
 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden visar ett positivt resultat per oktober 3 818 tkr. Preliminär 
återstående avräkning för helåret är framräknad till 565 tkr och därmed blir 
Utbildningsnämndens årsprognos 2 850 tkr, inklusive avräkning. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning november 2021 
Bilaga - Ekonomisk uppföljning oktober 2021 

 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

                            Godkänna informationen.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Revisionen (för kännedom) 
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Un § 64        Dnr UN.2021.47               
 
 
Motion om att införa avgiftsfri kulturskola  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Björn Johansson (MP) föreslår i en motion ställd till kommunfullmäktige den  
2021-09-15 § 84 att med undantag för avgifter för instrumenthyra göra Kulturskolan 
avgiftsfri för alla elever från och med 5 år till och med avslutad gymnasieskola, 
dock till högst 20 år. 
 
Kulturskolan är öppen för alla barn och ungdomar i Oxelösund mellan 5 och 20 år 
och som vill skapa bild, musik, dans och teater. Kulturskolan finns på Oxelöskolan 
och undervisningen sker enskilt, i grupp eller orkesterspel. Avgiften är 750 kr per 
ämne och termin. Kulturskolan tillämpar syskonrabatt vilket gör att för andra 
syskonet utgår halv avgift. Avgift för körsång är 300 kr per termin och för sånglek 
är 500 kr per termin. Vill man endast delta i ensemble utan att gå på någon 
ämneskurs är avgiften 500 kr per termin. 
 
Andra kommuner som har infört en avgiftsfri kulturskola har fått ökat antal elever 
och det har skapats en kö. Medföljande merkostnader kan innebära att 
kulturskolan då behöver utökas med fler pedagoger, inköp av material och fler 
instrument för uthyrning.  
 
Inför 2022 får utbildningsnämnden mindre anslag till sin verksamhet. Det gör att 
det saknas budget för att införa en kostnadsfri kulturskola.  
 
Motionen anses därmed besvarad. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Motionssvar angående avgiftsfri kulturskola  
Protokollsutdrag KF 2021-09-15 Kf §84 
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
 
 
 
Förslag 
Ordförande Britta Bergström (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 

 
______ 
 
Beslut till: 

                            Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 84  
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Un § 65        Dnr UN.2021.50               
 
 
Grundbelopp gymnasiet 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
Godkänna justerat grundbelopp för fristående gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor för perioden 1 juli 2021 till och med 1 januari 2022. 
 
Cybergymnasiet, org.nr 556554-7694 
Hantverksprogrammet, 118 220 kr/år  
 
Drottning Blankas gymnasieskola, org.nr 556578-9129  
Hantverksprogrammet, 118 220 kr/år 
 
Elteknikbranschens gymnasium, org.nr 556710-6637  
El- och energiprogrammet, 118 913 kr/år 
 
Framtidsgymnasiet, org.nr 556530-4481  
Barn -och fritidsprogrammet, 108 924 kr/år 
Industritekniska programmet, 173 137 kr/år 
VVS- och fastighetsprogrammet, 136 324 kr/år 
Yrkesintroduktion industritekniska programmet 173 137 kr/år  
Yrkesintroduktion barn- och fritidsprogrammet 108 924 kr/år 
Programinriktat val VVS- och fastighetsprogrammet, 136 324 kr/år  
Programinriktat val industriprogrammet, 173 137 kr/år  
Vid programinriktat val + 4 100 kr/år per elev och ämne som avser det stöd som 
eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet. 
 
Hagströmska gymnasiet, org.nr 556755-0461  
Ekonomiprogrammet, 83 305 kr/år 
 
Ljud- och bildskolan, org.nr 556485-1649  
Estetiska programmet exklusive inriktning musik, 113 562 kr/år 
Estetiska programmet inriktning musik, 146 882 kr/år 
Teknikprogrammet, 102 162 kr/år 
 
Nyköpings Enskilda gymnasium, org.nr 556441-8449  
Samhällsvetenskapsprogrammet, 90 737 kr/år 
Naturvenskapsprogrammet, 106 868 kr/år 
Ekonomiprogrammet, 83 305 kr/år 
 
Nyköping Strand utbildningscentrum, org.nr 556471-0795  
Hotell- och turismprogrammet, 108 375 kr/år 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 140 098 kr/år 
Gymnasiesärskolan, 371 900 kr/år 
 
Praktiska gymnasiet, org.nr 556257-5786  
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 140 098 kr/år 
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Realgymnasiet Lärande i Sverige AB, org.nr 556571-5892  
Naturbruksprogrammet inriktning djur, 202 418 kr/år 
Naturbruksprogrammet inriktning skog, 246 722 kr/år 
Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet inriktning djur, 202 418 kr/år 
 
Rymdgymnasiet, org.nr 556552-8022  
Teknikprogrammet, 102 162 kr/år 
 
Skanskagymnasiet, org.nr 556743-5994 
Ekonomiprogrammet, 83 305 kr/år 
 
Stockholms estetiska gymnasium, org.nr 769602-9995 
Estetiska programmet exklusive inriktning musik, 113 562 kr/år 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Grundbelopp 2021 till fristående utförare på gymnasiet och gymnasiesärskola har 
reviderats på grund av att Norrköpings kommun och Region Östergötland har 
justerat sina priser för interkommunal ersättning från och med 1 juli 2021. Nya 
grundbelopp gäller från och med 1 juli 2021. 
 
Grundbelopp till fristående utförare och andra kommuner regleras i Skollagen 
(2010:800). Ersättning ska bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. 
Utbildningsförvaltningen föreslår ersättningsnivåer för grundbelopp. Grundbeloppet 
gäller för barn och elever som är folkbokförda i Oxelösunds kommun vid 
månadsvisa avstämningstillfällen och tillämpas för så väl kommunala som 
fristående verksamheter.  
 
För introduktionsprogram utgår grundbelopp enligt den beslutade modellen (2021-
02-24 Un §4) för de nationella program som utbildningarna är inriktade mot. För 
programinriktat val utgår också ersättning enligt riksprislista för den del av 
utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för 
det nationella programmet.  
 
Utbildningsnämndens beslut (Un 2017-09-25) om prisreglering för gymnasieskolan 
ligger till grund för beslut om grundbelopp 2021. 
Utbildningsnämndens föreslås godkänna grundbelopp till fristående utförare för 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021-07-01 enligt bilaga Grundbelopp till 
fristående utförare 2021-07-01.  
 
Förvaltningschef utbildning Eva Svensson informerar om att beslutet kan tas på 
delegation av förvaltningschef enligt utbildningsnämndens delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Grundbelopp gymnasiet 2021 
Bilaga - Prislista grundbelopp till fristående gymnasier 210701 
Bilaga  - Information om grundbelopp 2021 gymnasiet gymnasiesärskola 
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna justerat grundbelopp för fristående gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor för perioden 1 juli 2021 till och med 1 januari 2022. 
 
Cybergymnasiet, org.nr 556554-7694 
Hantverksprogrammet, 118 220 kr/år  
 
Drottning Blankas gymnasieskola, org.nr 556578-9129  
Hantverksprogrammet, 118 220 kr/år 
 
Elteknikbranschens gymnasium, org.nr 556710-6637  
El- och energiprogrammet, 118 913 kr/år 
 
Framtidsgymnasiet, org.nr 556530-4481  
Barn -och fritidsprogrammet, 108 924 kr/år 
Industritekniska programmet, 173 137 kr/år 
VVS- och fastighetsprogrammet, 136 324 kr/år 
Yrkesintroduktion industritekniska programmet 173 137 kr/år  
Yrkesintroduktion barn- och fritidsprogrammet 108 924 kr/år 
Programinriktat val VVS- och fastighetsprogrammet, 136 324 kr/år  
Programinriktat val industriprogrammet, 173 137 kr/år  
Vid programinriktat val + 4 100 kr/år per elev och ämne som avser det stöd som 
eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet. 
 
Hagströmska gymnasiet, org.nr 556755-0461  
Ekonomiprogrammet, 83 305 kr/år 
 
Ljud- och bildskolan, org.nr 556485-1649  
Estetiska programmet exklusive inriktning musik, 113 562 kr/år 
Estetiska programmet inriktning musik, 146 882 kr/år 
Teknikprogrammet, 102 162 kr/år 
 
Nyköpings Enskilda gymnasium, org.nr 556441-8449  
Samhällsvetenskapsprogrammet, 90 737 kr/år 
Naturvenskapsprogrammet, 106 868 kr/år 
Ekonomiprogrammet, 83 305 kr/år 
 
Nyköping Strand utbildningscentrum, org.nr 556471-0795  
Hotell- och turismprogrammet, 108 375 kr/år 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 140 098 kr/år 
Gymnasiesärskolan, 371 900 kr/år 
 
Praktiska gymnasiet, org.nr 556257-5786  
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 140 098 kr/år 
  
Realgymnasiet Lärande i Sverige AB, org.nr 556571-5892  
Naturbruksprogrammet inriktning djur, 202 418 kr/år 
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Naturbruksprogrammet inriktning skog, 246 722 kr/år 
Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet inriktning djur, 202 418 kr/år 
 
Rymdgymnasiet, org.nr 556552-8022  
Teknikprogrammet, 102 162 kr/år 
 
Skanskagymnasiet, org.nr 556743-5994 
Ekonomiprogrammet, 83 305 kr/år 
 
Stockholms estetiska gymnasium, org.nr 769602-9995 
Estetiska programmet exklusive inriktning musik, 113 562 kr/år 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningsförvaltningen (för åtgärd) 
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Un § 66        Dnr UN.2021.29               
 
 
Avräkning barn och elevpeng 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Godkänna avräkning för perioden oktober-december 2021. 
 
Utbildningsnämnden beslutar för egen del 
Avräkning för perioden oktober-december 2021 läggs till handlingarna. 

 
 
 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en 
överenskommen Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) 
för förskola, grundskola fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs 
tre avräkningar varje år och detta är den tredje för året. Då resursfördelningen sker 
efter utskick av kallelse kommer underlag gällande avräkningen av barn- och 
elevpeng för oktober-december 2021 att presenteras vid sittande nämnd. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un – Avräkning barn- och elevpeng 2021 
Bilaga – Avräkning barn- och elevpeng oktober till december 2021 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna avräkning för perioden oktober till december 2021. 
 
Förslag 
Ordförande Britta Bergström (S) yrkar på den redaktionella ändringen att beslutet 
ska föreslås av utbildningsnämnden för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Britta Bergström (S) finner att det finns ett förslag till beslut, och det är 
det liggande förslaget, samt det egna ändringsyrkandet. Ordföranden finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt det liggande förslaget. Ordföranden ställer 
därefter ändringsyrkandet mot avslag och finner att utbildningsnämnden antar 
ändringsyrkandet.  
 

 ______ 
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Beslut till: 
Controller (för åtgärd) 
Utbildningsförvaltningen (FK) 
Verksamhetsekonom UN (FK) 
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Un § 67        Dnr UN.2021.52               
 
 
Revidering av riktlinjer för stipendiefonder i Utbildningsnämnden  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ge förvaltningschef utbildning i uppdrag att årligen marknadsföra 
Gymnasiestiftelsen. 
 
2. Ge förvaltningschef utbildning i uppdrag att dela ut stipendier från 
Gymnasiestiftelsen en gång årligen till de elever som är folkbokförda i Oxelösunds 
kommun. 
 
3. Ge förvaltningschef utbildning i uppdrag att stipendier från Högstadiestiftelsen 
delas ut en gång per årligen på de högstadieskolor som finns i Oxelösunds 
kommun. 
 
 
 
Sammanfattning 
Det finns två stiftelser som tillhör utbildningsnämnden, med benämningarna 
Högstadiestiftelsen och Gymnasiestiftelsen. 
 
År 2020 var kapitalet på 276 000 kr och avkastningen på 15 000 kr på 
högstadiestiftelsen. I gåvobrevet står det att avkastningen varje år disponeras av 
skolstyrelsen, idag utbildningsnämnden i Oxelösunds kommun, men äger även rätt 
att ta del av kapitalet till stipendierna. 
  
Utdelningen av stipendier gällande Högstadiestiftelsen förbereds och bestäms av 
utbildningschefen och rektorerna för högstadieskolorna. Eftersom från läsåret 
2021/22 finns flera högstadieskolor i kommunen får det fortsättningsvis delas ut på 
de högstadieskolor som finns.  
 
Gällande Gymnasiestiftelsen har det inte varit någon utdelning på flera år då det 
saknas gymnasium i Oxelösund. År 2020 var kapitalet på 429 000 kr och 
avkastningen samma år på 13 000 kr. Lydelsen i gåvobrevet ger att det går att 
använda kapitalet och avkastningen.  
 
En permutation genomfördes 2020, vilket innebär att Kammarkollegiet beslutade 
med stöd av 6 kap. 1 § stiftelselagen (1994: 1220) ändra lydelsen till ”Premier 
och/eller stipendier till folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på 
gymnasiet”. Detta gör att premier och stipendier kan delas ut till gymnasieelever 
folkbokförda i Oxelösunds kommun trots att de studerar i gymnasiet för annan 
huvudman.  
 
För att marknadsföra stipendierna till gymnasisterna ska det finnas information på 
kommunens hemsida, i lokaltidningen, via affischering och sociala medier. 
Uppdaterad information om stipendiet ska finnas på utbildningsförvaltningens 
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hemsida löpande under året.  
 
Med ansökan om Gymnasiestiftelsen ska den sökande bifoga studieintyg och 
betygsdokument med ett personligt brev.  
 
Förvaltningschef föreslås ges i uppdrag att arbetet med att dela ut stipendier från 
Högstadiestiftelsen och Gymnasiestiftelsen fortgår så länge medel finns.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Revidering av riktlinjer för stipendiefonder i utbildningsnämnden 
Bilaga - Gåvobrev Högstadiestiftelsen  
Bilaga - Gåvobrev Gymnasiestiftelsen 
 

 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Ge förvaltningschef utbildning i uppdrag att årligen marknadsföra 
Gymnasiestiftelsen. 
 
2. Ge förvaltningschef utbildning i uppdrag att dela ut stipendier från 
Gymnasiestiftelsen en gång årligen till de elever som är folkbokförda i Oxelösunds 
kommun. 
 
3. Ge förvaltningschef utbildning i uppdrag att stipendier från Högstadiestiftelsen 
delas ut en gång per årligen på de högstadieskolor som finns i Oxelösunds 
kommun. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningschef (för kännedom) 
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  Un § 68               Dnr UN.2021.2               
 
 
Delgivningar 2021  
 
 
Delges 
Beslut om miljösanktionsavgift enligt 30 kap miljöbalken, Oxelöskolan 

                       Beslut om miljösanktionsavgift enligt 30 kap miljöbalken, Kulturskolan 
 
 
______ 
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Un § 69        Dnr UN.2021.1               
 
 
Information och rapporter 2021  
 
 

 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förvaltningschef utbildning Eva Svensson informerar om: 
- Lärande i Fokus 
- Lokaler, renovering och planering 
- Personalärenden 
- Statsbidrag - intyg - möjligheter 
- Egenkontroll och fastighetsfrågor 
- Planerade verksamhetsbesök och idéresa till Södertälje och Botkyrka  
- Familjecentral - avtal 
- Skolinspektionen - skolenkät 
- Familje- och skolpedagoger 
- KAA-plan  
 
______ 
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Un §70                         Dnr UN.2021.3               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa 
beslut skall redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att 
utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står 
det utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 
 

Redovisning av delegationsbeslut utbildningsnämnden  
2021-11-22 
Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  

del. ordn 
Beslutets innehåll i korthet Beslutet 

hittas 
Eva Svensson  210908 H.21 Beslut om att bevilja skolskjuts i 

hemkommunen efter individuell 
prövning 

UF arkiv 

Eva Svensson 210914 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor 
Eva Svensson 210929 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp UF arkiv 
Eva Svensson 211020 H.21 Beslut om att avslå skolskjuts i 

hemkommunen efter individuell 
prövning 

UF arkiv 

Eva Svensson  211029 K.2 Beslut om att bevilja 
inackorderingsbidrag efter individuell 
prövning 

UF arkiv 

Eva Svensson  211101 K.5 Beslut om att avsluta elevresor efter 
individuell prövning 

UF arkiv 

Eva Svensson  211101 K.5 Beslut om att avsluta elevresor efter 
individuell prövning 

UF arkiv 

Eva Svensson 211102 H.21 Beslut om att bevilja skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning 

UF arkiv 

 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2021-11-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämndens beslut 
 

Ärendet återremitteras. 
 
 
Sammanfattning 
 

                       Utbildningsnämnden diskuterar verksamhetsplan inför planerat beslut vid kommande              
                       sammanträde, 2021-12-13. 

______ 
 
Beslut till: 
Utbildningsförvaltningen (för åtgärd) 
 


