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Un § 69        Dnr UN.2020.56               
 
 
Information om grundskolans arbete med att främja närvaro  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen 
 
 
Sammanfattning 
 
Skolan kan främja närvaro bland annat genom god lärmiljö, tidiga insatser och genom att ha 
individens behov i fokus. Detta kräver ett systematiskt och samordnat arbete som inkluderar 
alla i skolan. Det är viktigt att all skolpersonal deltar i arbetet med att främja närvaro, utifrån 
sin roll och sitt uppdrag. 
I det nya skoladministrativa systemet, Schoolsoft, ges förutsättningar för 
verksamheten att registrera elevernas närvaro och kunskapsutveckling och 
därmed utgöra ett viktigt arbete i att följa upp eleverna och vidta åtgärder vid 
behov.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - information om grundskolans arbete med att främja närvaro  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 
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2020-12-14   
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Un § 70        Dnr UN.2019.56               
 
 
Internkontroll 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna uppföljning 2 av internkontroll 2020 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 
2020. Interna kontrollplanen innehåller 6 kontroller och ska följas upp två gånger per år.  
Den andra uppföljningen har nu genomförts och avser perioden 1 maj – 30 november  
Uppföljning visar att 5 av 6 kontrollpunkter är godkända; 
Uppföljning av politiska beslut 
Rutin kring anmälan av kränkande behandling till huvudman 
Kontroll av bisyssla vid nyanställning 

Rutin kring skyddade elever 
Rutin kring anmälan av omfattande frånvaro till huvudman 
Uppföljning visar att 1 av 6 kontrollpunkter ej är godkända;  
Kontroll att vårdnadshavares arbetstider stämmer med angivet schema för barnets 
vistelsetid. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Uppföljning 2 av internkontroll 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna uppföljning 2 av internkontroll 2020 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (För kännedom) 
Intern kontrollansvarig KSF (För kännedom)  
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Un § 71        Dnr UN.2020.50               
 
 
Internkontroll Utbildningsnämnden 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Fastställa internkontrollplan för 2021 
 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden ska, inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig på en rimlig nivå samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (kommunallagen 6 kap 7 §) 
Enligt Oxelösunds kommuns reglemente för internkontroll ansvarar nämnden för att 
internkontroll upprättas, fastställs, revideras och följs upp årligen. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret.  
Utbildningsförvaltningen har sammanställt underlag från Utbildningsnämndens 
workshop vid sammanträdet 23 november 2020 och lämnat ett förslag på beslut av 
internkontrollplan för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2021 
Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Fastställa internkontrollplan för 2021 
 
______ 
 
Beslut till: 
Intern kontrollansvarig KSF (för kännedom) 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 72        Dnr UN.2020.54               
 
 
Utveckling av musikskola till kulturskola  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Godkänna utredningen. 
2. Utveckla nuvarande musikskola till kulturskola från 2021. 
 
 
Sammanfattning 
 
Musikskolan har funnits i Oxelösund sedan 1950-talet. 1958 anställdes en musikledare på 
heltid för att driva musikskolan. Över tid har undervisningen utvecklats och anpassats till 
dagens barn och ungdomar. Utbudet är ungefär desamma, alltså vilka instrument man kan 
välja, nu som då men populariteten vad man väljer har skiftat genom åren. Blåsinstrument 
har blivit mindre populära och fler väljer exempelvis piano. 
 
Utbildningschef har fått i uppdrag av nämnden att ta fram ett förslag till att utveckla befintlig 
musikskola till kulturskola. Det har under flera års tid funnits en önskan om att erbjuda barn 
och ungdomar i Oxelösund ett bredare utbud av estetiska aktiviteter inom ramen för 
nämndens verksamhet. I Oxelöskolan finns från hösten 2021 lokaler anpassade för estetisk 
verksamhet. 

Trenden de senaste 30 åren har varit tydlig; allt fler musikskolor blir kulturskolor. Det som 

skett är att fler ämnen som exempelvis dans, bild och media lagts till musiken. Syftet har 

varit att ge barn och unga en bredare möjlighet till kulturutövande som både ska 

tillfredsställa barn och ungas uttryckta men också oupptäckta behov samt påverka och 

utveckla både barnen och samhället positivt. Det är en fråga om demokrati och alla barns 

möjligheter.  

Kulturskolans grund är musiken. Det är en bra grund att stå på när utbudet för barn 
och unga utvecklas. Kulturskolan i Oxelösund kommer starta med drama, 
musikproduktion, film och slöjdgrupper. Dans kommer finnas i projektform på 
loven. Utifrån hur intresset utvecklar sig är förhoppning är att erbjuda även kurser 
veckovis.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Utveckla musikskola till kulturskola  
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden  2020-12-14  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Godkänna utredningen. 
2. Utveckla nuvarande musikskola till kulturskola från 2021. 

 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-12-14   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 73        Dnr UN.2020.57               
 
 
Grundbelopp 2021 för förskola, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem och grundsärskola  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna grundbelopp för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och 
grundsärskola.  
 
Sammanfattning 
 
Bidragsnivåer till fristående förskolor och skolor 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 de månadsvisa avstämningstillfällena och tillämpas 
för så väl kommunala som fristående verksamheter. 

 
Utbildningsnämndens budget för 2020 och av kommunfullmäktige beslutad barn- och 
elevpeng, ligger till grund för Grundbeloppen. 
 
En förändring och justering av barn- och elevpengen har gjorts inför 2021. Detta påverkar 
de interna och externa grundbeloppen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un grundbelopp 2021 för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola 
och grundsärskola  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna grundbelopp för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och 
grundsärskola.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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2020-12-14   
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Un § 74        Dnr UN.2020.49               
 
 
Timplan för grundskolan   
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta timplan för grundskola. 
 
 
Sammanfattning 
 
I Skollagen kap. 10 § 5 anges att den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan. 
Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar 
per stadium. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan olika 
ämnena och stadium.  
Det är huvudmannens ansvar att säkerställa att alla elever som går i grundskolan får de 
antal timmar undervisning de har rätt till. Timplanen utgör grund för resursfördelning och 
därmed uträkning av barn- och elevpeng. 
Vid nämnden den 23 november beslutades om timplan för grundskola. 
Förvaltningen har nu upptäckt att det underlag som gick ut saknade ett antal 
ämnen utifrån att dessa fallit bort under beredningsprocessen. Den totala 
undervisningstiden var dock korrekt angiven. Utifrån detta behöver nämnden anta 
timplan för grundskola utifrån korrekt redovisat underlag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un timplan för grundskola 20-11-30 
Timplan 20-12-01  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta timplan för grundskola. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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2020-12-14   
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Un § 75        Dnr UN.2019.5               
 
 
Riktlinjer för förskola  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta reviderade riktlinjer för förskola. 
 
 
Sammanfattning 
 
Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg är reviderad. Den pedagogiska 
omsorgen i form av dagbarnvårdare erbjuds inte längre i kommunen varför denna 
del har tagits bort från riktlinjerna. Därutöver har redaktionella ändringar gjorts i 
syfte att tydliggöra turordning och ansökningsprocess.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Riktlinjer för förskola 201214 
Riktlinjer för förskola 201204  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta reviderade riktlinjer för förskola. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Utbildningsnämnden    

  
2020-12-14   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 76        Dnr UN.2020.55               
 
 
Läsårstider 2021-2022  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Fastställa läsårstider för 2021–2022 med följande att ändra ledig dag för lärarna 
från 9/8 till den 1/11. 
 
 
Sammanfattning 
 
Läsårstider inklusive skollov och andra lovdagar för elever i förskoleklassen, 
grundskolan, fritidshem och grundsärskolan samt studiedagar för förskolan läsåret 
2021/2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - läsårstider 2021-2022 
Läsårstider 2021 - 2022  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Fastställa läsårstider för 2021–2022. 
 
Förslag 
 
Efter förslag från samverkan föreslår utbildningsnämnden följande ändring att byta 
ut ledig dag 9/8 till den 1/11. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett ändringsyrkande och 
att utbildningsnämnden beslutar enligt dessa 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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2020-12-14   
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Un § 77        Dnr UN.2020.53               
 
 
Budget och verksamhetsplan Utbildningsnämnden 2021-2023  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta Budget och verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2021–2023 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2021–2023 vilken 
innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna 
sedan anta en verksamhetsplan.  
Utbildningsnämnden har fastställt fyra övergripande målområden för budget och 
verksamhetsplanen 2021 - 2023: Hållbar arbetsmiljö, Hög kvalitet, Höga resultat samt 
Hållbar ekonomi. Utifrån dessa bidrar nämnden med att uppfylla kommunfullmäktiges mål 
inom givna områden.  

 
Budget och verksamhetsplanen innehåller internbudget, investeringsbudget, 
nämndens mål och mått utifrån kommunmålen samt verksamhetsbeskrivning med 
tillhörande verksamhetsutveckling.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Budget och verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2021 - 2023 
Verksamhetsplan 201201  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta Budget och verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2021–2023 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 78        Dnr UN.2020.1               
 
 
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 2020-12-14 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutet 
hittas 

Eva Svensson 200820  Utökad vistelsetid 
Stenviks förskola 

Pärm låsbart arkiv 

Eva Svensson 200911   Utökad vistelsetid 
Stenviks förskola 

Pärm låsbart arkiv 

Eva Svensson  200917  Utökad vistelsetid 
Oxelö förskola 

Pärm låsbart arkiv 

Eva Svensson 200929  Utökad vistelsetid 
Stenviks förskola 

Pärm låsbart arkiv 

Eva Svensson  201013  Utökad vistelsetid 
Stenviks förskola 

Pärm låsbart arkiv 

Eva Svensson 201103  Utökad vistelsetid 
Peterslunds förskola 

Pärm låsbart arkiv 

Eva Svensson 201117  Utökad vistelsetid 
Peterslunds förskola 

Pärm låsbart arkiv 

Britta Bergström 201119 A.5 Svar till MSN 
gällande 
föreläggande om 
åtgärder vid 
Breviksskolan 

Castor 

 
 
 
______ 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 14 (15) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-12-14   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 79        Dnr UN.2020.2               
 
 
Delgivningar 2020  
 
 
 
Delges 
Missiv Uppföljning av granskningar 2017 och 2018 
Granskningsrapport Uppföljning av granskningar 2017 och 2018  
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-12-14   
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Un § 80        Dnr UN.2020.3               
 
 
Information och rapporter 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förvaltningschef Eva Svensson informerar om: 
- Läget gällande corona inom Utbildningsnämndens verksamhetsområden. 
- Nuläge för förskole- och skolorganisationen. 
- Läget på Campus 
- Lärande i fokus 
 
 
______ 
 
 


