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Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2021-09-20

Utdragsbestyrkande

Un § 58 Dnr UN.2021.35

Information om social- och omsorgsförvaltningens rutin för
orosanmälan

Utbildningsnämndens beslut

Ärendet bordläggs.

Sammanfattning
Alla som arbetar inom skola är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns
misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. För
barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin
anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den. Förskolan och skolan är
viktig för barn i utsatta situationer. Ofta behöver flera aktörer samverka för
att stötta barn som far illa eller riskerar att göra det. Ibland behövs en
anmälan till socialtjänsten.

Chef för Centrala barn- och elevhälsan har på utbildningsnämndens
sammanträde 2021-05-06 tidigare informerat om förvaltningens rutin och
arbete gällande skolans skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid oro för
att ett barn far illa.

Informationen fortsätter med redogörelse från förvaltningschefen för Social-
och omsorgsförvaltningen om denna förvaltnings rutin för orosanmälan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un - Information om rutin för orosanmälan

______

Beslut till:



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-09-13 UN.2021.35

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Eva Svensson

Utbildningsnämnden

Information om rutin för orosanmälan

1.Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. Sammanfattning
Alla som arbetar inom skola är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns misstanke om
att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. För barnet som drabbas kan det
vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer
den. Förskolan och skolan är viktig för barn i utsatta situationer. Ofta behöver flera aktörer
samverka för att stötta barn som far illa eller riskerar att göra det. Ibland behövs en
anmälan till socialtjänsten.

Chef för Centrala barn- och elevhälsan har på utbildningsnämndens sammanträde
2021-05-06 tidigare informerat om förvaltningens rutin och arbete gällande skolans
skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid oro för att ett barn far illa.

Informationen fortsätter med redogörelse från förvaltningschefen för Social-och
omsorgsförvaltningen om denna förvaltnings rutin för orosanmälan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Information om rutin för orosanmälan, 2021-09-13

Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef (FK)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-11-12 2021.28

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Karin Ahlberg

Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning utbildningsnämnden 2021

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. 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 Un – Ekonomisk uppföljning utbilningsnämnden 2021
Bilaga – Ekonomisk uppföljning oktober

Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)

Revisionen (för kännedom)



Ekonomi - Utbildningsnämnden
2021-11-15

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, inkl. avräkning.

Bidragen visar en ökning av intäkter på grund av att nämnden fått tillskott med
sjuklöneersättning med anledning av Covid-19 och statsbidrag med mera.

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget samt årsprognos. Den
främsta orsaken beror på osäkerhet i budgetprocessen, sjukfrånvaro pga Covid 19 samt
rekrytering av behörig personal.

Köpt verksamhet visar på en ökad kostnad för gymnasiet jämfört mot budget. Ökningen
som avser gymnasiet beror på fler elever jämfört med demografin samt en
kostnadsökning av valda program.

Övriga kostnader visar en ökad kostnad för skolskjuts m.m.



Jämfört med föregående år

Årsprognosen inklusive preliminär avräkning beräknas till 2850 tkr, jämfört med
föregående års negativa resultat -1 771 tkr.

Avgifterna är högre jämfört med föregående år, det beror på en ökning inom
förskoleverksamheten.

Bidragen från Migrationsverket är lägre jämfört med föregående år, 4324 tkr.

Årsprognosen för personalkostnaderna ligger i ungefärlig nivå med föregående års utfall.

Jämfört med föregående år kan vi konstatera att vi använt de medel som tilldelats.

Ekonomiskt utfall, tkr (exl, ink, avräkning Kf barn- och elevpeng 2021)

Verksamhetstal

Totalt antal barn/elever, 2021, enligt Utbildningsnämndens (UN) verksamhetssystem
(inklusive fristående utförare). Under året har antalet barn och elever ökat med 59 st.

Förskola
1-3 år

Förskola
4-5 år

Förskole-
klass

Åk
1-3

Åk
4-6

Åk
7-9

Fritids-
hem

Gymnasiet Totalt

2021 348 325 124 413 410 425 459 409 2 913

MBB
prognos

317 365 130 401 407 406 453 375 2 854

Diff 31 -40 -6 12 3 19 6 34 59



Nämnd

Nämnden visar ett positivt resultat för perioden, 280 tkr.

Gemensam administration

Gemensam administration visar ett positivt resultat för perioden, 2 789tkr. Avvikelsen
beror på att tilläggsbeloppet som ligger centralt inte är utdelat till enheterna i samma
utsträckning som budgeten samt ej återanställning av tjänster på förvaltningen, vilket
utgör årsprognosen på 3 895t kr.

Förskola

Förskola visar ett positivt resultat för perioden, 6 267 tkr. Den positiva avvikelsen avser
främst minskade personalkostnader. Den främsta orsaken beror på osäkerhet i
budgetprocessen, sjukfrånvaro pga Covid 19 samt rekrytering av behörig personal.

Fritidshem

Resultatet för perioden är -96 tkr. Verksamheten följer budgeten på de flesta posterna,
Verksamheten visar ökade kostnader för kosten.

Förskoleklass, grundskola och särskola

Det sammanlagda resultatet för förskoleklass, grundskola och särskola är 2 573tkr. Den
främsta orsaken beror på osäkerhet i budgetprocessen, sjukfrånvaro pga Covid 19 samt
rekrytering av behörig personal.

Gymnasium

Gymnasiets resultat för perioden är -3 749 tkr. Kostnadsökningen avser främst köpt
verksamhet från andra kommuner. Köpt verksamhet visar på en ökad kostnad för
gymnasiet jämfört mot budget. Ökningen som avser gymnasiet beror på fler elever
jämfört med demografin samt en kostnadsökning av valda program.

Kulturskola

Kulturskolan visar en negativ avvikelse mot budget -179 tkr, vilket beror debitering av
avgifter samt intäkter statsbidrag.

Komvux och SFI och Uppdragsutbildning

Det sammanlagda resultatet är -4 068 tkr för perioden. Ev. avräkning av fler bidrag
minskar helårsprognosen.



Investeringar, tkr

Utbildningsnämndens ambition är att använda alla investeringsmedel som är beviljade.
För perioden januari-oktober har Utbildningsnämnden förbrukat 1 111 tkr av de 2 564
tkr som beviljats i investeringsmedel.

Utbildningsnämnden Objekt Budget helår Utfall jan-okt Prognos

Inventarier 1000 0 1000

Inventarier grundskola 92816 760 759 760

Inventarier förskola 92815 559 221 559

Lärverktyg grundskola 92813 25 18 25

Lärverktyg förskola 92814 220 113 220

Summa: 2 564 1 111 2 564
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613 81 OXELÖSUND 
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Utbildningsförvaltningen 
Karin Ahlberg 
   
 

Utbildningsnämnden 
 
 

 
 
Motion om att inför avgiftsfri kulturskola  
 

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut  
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Motionen anses besvarad. 
 

2. Sammanfattning 
Björn Johansson (MP) föreslår i en motion ställd till kommunfullmäktige 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. 

3. Ärendet 
Kulturskolan erbjuder bild, musik, dans och teater. Undervisningen sker enskilt, i grupp 
eller orkesterspel. Den är i dag avgiftsbelagd, 750 kr per ämne och termin. Det tillämpas 
syskonrabatt vilket gör att för andra syskonet utgår halv avgift. Avgiften för körsång är 300 
kr och för sånglek 500 kr per termin. Den elev som endast vill delta i ensemble utan att gå 
en ämneskurs är avgiften 500 kr. 
 
Förutom detta utbud erbjuds alla att kostnadsfritt delta i en ”öppen kulturskola” en timme i 
veckan, då brukar cirka 25 elever delta. Vidare erbjuds elever 7 – 12 år att kostnadsfritt 
delta i höstlovsaktiviteter på kulturskolan.  Hösten 2021 deltog 49 elever i kulturskolans 
höstlovsaktiviteter. 
 



 Tjänsteskrivelse 2(2) 

Datum   
2021-11-15  UN.2021.47    

 
Höstterminen 2021 är totalt 208 elever inskrivna. I budgeten för innevarande år är 
intäkterna beräknade till 230 000 kronor. Eftersom det är fler elever inskrivna denna höst 
beräknas intäkterna bli ytterligare 20 000 kronor, totalt 250 000 kronor. 
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  
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 84  
 
 
 
Eva Svensson  Karin Ahlberg   
Förvaltningschef  Kvalitets-och nämndsamordnare 
 
  
 
 
Beslut till:  
Kommunfullmäktige (FÅ) 
Utbildningschef (FK) 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll Blad

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-09-15

Utdragsbestyrkande

Kf §84 Dnr KS.2021.1182021.118

Motion angående avgiftfri undervisning i den nya Kulturskolan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger att motionen får lämnas in och överlämnar den till
kommunstyrelsen för beredning.

Dagens sammanträde

Björn Johansson (MP) inkommer med följande motion.

Motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya Kulturskolan.

Det har nu gått 10 år sedan vi i Miljöpartiet de gröna lämnade in vår motion om att öka
möjligheterna för barn och ungdomar att delta i och skapa kultur genom att bredda utbudet
och erbjuda alla konstformer i en kulturskola istället för att som då endast erbjuda en
musikskola.

Och även om det har tagit sin tid har musikskolan i Oxelösund efter beslut i
Utbildningsnämnden så sent som 2020-12-14 nu äntligen utvecklats till en kulturskola som
förutom undervisning i sång och musik även erbjuder teater, musikproduktion och kurser i att
rita, måla och skulptera. Kulturskolan som är öppen för barn och ungdomar i Oxelösund
mellan 5 och 20 år finns nu i den nya Oxelöskolans lokaler.

Bra så långt. Men det är nu hög tid att gå vidare i utvecklingen genom att i likhet med många
andra kommuner också göra Kulturskolan tillgänglig för alla elever oavsett socioekonomisk
bakgrund. Det handlar då främst om att undanröja ekonomiska hinder genom att avskaffa de
terminsavgifter för musikundervisning som Kulturskolan i huvudsak ärvt av den tidigare
Musikskolan och som för år 2021 uppgår till hela 750 kr per ämne och termin. För syskon
tillämpas syskonrabatt ”vilket gör att det för andra syskonet utgår halv avgift”, dvs 375
kr/termin. Avgiften för körsång är 300 kr/termin och för sånglek 500 kr/termin. För att delta i
ensemble utan att gå någon ämneskurs är avgiften idag 500 kr/termin.

Men det handlar samtidigt om att ta bort kurskostnaderna för de nya ämnesgrupperna Dans,
Teater och Rita, skapa, måla som nu är 500 kr samt kurskostnaden för Digitalt
musikskapande som är 750 kr. Däremot anser vi att terminsavgiften för instrumenthyra som
enligt ”Taxa för musikskola” är 150 kr/termin, kan vara skälig och rättvis i förhållande till de
elever som har egna instrument.

Undertecknad vill:
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.

Oxelösund 2021-09-15
Miljöpartiet de gröna i Oxelösund

Björn Johansson



Sammanträdesprotokoll Blad

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-09-15

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)



Tjänsteskrivelse 1(3)

Datum Dnr

2021-11-09 UN.2021.50

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Susanne Eriksson

Utbildningsnämnden

Justering av grundbelopp gymnasiet och gymnasiesärskola
2021

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
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

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

2. 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Grundbelopp 2021-07-01 gymnasieskola och gymnasiesärskola

Prislista grundbelopp till fristående utförare 2021-07-01

Information grundbelopp 2021 till kommuner och fristående utförare gymnasieskola och
gymnasiesärskola



Eva Svensson Susanne Eriksson
Förvaltningschef Verksamhetssamordnare

Beslut till:
Utbildningsförvaltningen (för åtgärd)



Information 1 (1)

Datum Diarienummer

2021-07-01 2021:12

Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr.

Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund

Järntorget 7
Oxelösund

0155-380 00 kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se

776-5217
OCR 991-1991

212000-0324

Grundbelopp till fristående utförare 2021-07-01

Program Grundbelopp

Barn- och Fritid 108 924 kr/år

Bygg- och Anläggning 135 696 kr/år

Bygg- och Anläggning - Anläggningsfordon 189 199 kr/år

Ekonomiprogrammet 83 305 kr/år

El- och Energiprogrammet 118 913 kr/år

Estetiska - Bild & formgivning 113 562 kr/år

Estetiska - Dans & Teater 113 562 kr/år

Estetiska - Estetik & Media 113 562 kr/år

Estetiska - Musik 146 882 kr/år

Fordon- och Transport 147 435 kr/år

Fordon- och Transport - Godstransport 150 462 kr/år

Fordon- och Transport - Kaross/Lackering 149 517 kr/år

Fordon- och Transport - Lastbil/Maskin 150 462 kr/år

Fordon- och Transport - Personbil 149 517 kr/år

Fordon- och Transport - Transport 182 665 kr/år

Handel- och Administration 110 484 kr/år

Hantverk - Frisör 118 220 kr/år

Hantverk - Stylist 118 220 kr/år

Hotell & Turism 108 375 kr/år

Humanistiska 94 372 kr/år

Industritekniska 173 137 kr/år

Naturbruk - Djur 202 418 kr/år

Naturbruk – Djurvård årskurs 1 202 418 kr/år

Naturbruk – Hästhållning årskurs 1 223 312 kr/år

Naturbruk - Lantbruk 244 808 kr/år

Naturbruk - Skog 246 722 kr/år

Naturbruk – Trädgård 238 590 kr/år

Naturvetenskap 106 868 kr/år

Restaurang och Livsmedel 140 098 kr/år

Samhällsvetenskap 90 737 kr/år

Teknik 102 162 kr/år

VVS- och Fastighet 136 324 kr/år

Vård- och Omsorg 100 565 kr/år

Beloppen är inklusive 3% administrativa avgifter samt 6% moms.

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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Oxelösunds kommun
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Oxelösund

0155-380 00 kommun@oxelosund.se
www.oxelosund.se

776-5217
OCR 991-1991

212000-0324

Utbildningsförvaltningen
Eva Svensson

Grundbelopp 2021 till kommuner och fristående
utförare
Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Utbetalning av grundbelopp
Fristående utförare och kommuner fakturerar grundbelopp och eventuella
tilläggsbelopp månadsvis. Anordnaren är skyldig att skyndsamt meddela
Oxelösunds kommun avvikelser (elevens namn och födelsedatum) som gör
att elevantalet förändras.

Tilläggsbelopp
Tilläggsbelopp avseende särskilt stöd söks av anordnaren och ska avse
extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga
undervisningen och vara avsedd för enskild elev.

Tilläggsbelopp söks två gånger per år. För höstterminen 2021 är
ansökningsdatum senast den 15 april 2021 och för vårterminen 2022
den 15 oktober 2021. Utbildningschef fattar beslut om tilläggsbeloppets
storlek i varje enskilt fall på delegation.

Tilläggsbelopp avseende modersmålsundervisning söks också av
anordnaren och avser modersmålsundervisning för elev som har rätt till
sådan undervisning. Studiehandledning ingår inte i tilläggsbeloppet.

Samverkansavtal
Oxelösunds kommun har ingått samverkansavtal med:

 Nyköpings, Norrköpings, Katrineholms, Finspångs och Vingåkers
kommun, avseende nationella program och introduktionsprogram
inom gymnasieskolan.

 Nyköpings kommun avseende introduktionsprogram och nationella
program på gymnasiesärskolan på Nyköpings gymnasium.

 Region Östergötland gällande Naturbruksgymnasiet i Östergötland
(Vretagymnasiet och Himmelstalundsgymnasiet). Avtalet gäller
naturbruksprogrammets samtliga nationella inriktningar, fordon- och
transportprogrammet (inriktning transport,) hantverksprogrammet
(inriktning florist), gymnasiesärskolans individuella program och
nationella program skog, mark och djur samt hantverk och
produktion.

 Region Sörmland avseende introduktionsprogram och
naturbruksprogrammet på Öknaskolans gymnasieskola och

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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212000-0324

programmet skog, mark och djur på Öknaskolans
gymnasiesärskola.

 Åtvidabergs kommun, nationellt program i kombination med NIU-
idrott

 Uppsala kommun, nationellt program i kombination med NIU-idrott

 Falun kommun, nationellt program i kombination med NIU-idrott

Grundbeloppen för dessa program regleras genom avtalen.

Inom den beslutade modellen finns även en lägsta respektive högsta nivå
för grundbeloppen. Lägsta nivån är beslutad till 90 % av riksprislistans pris
för ett givet program.

Högsta nivån är lika med genomsnittspriset i samverkansområdet.
Genomsnittspriset inom samverkansavtalet revideras inför varje budgetår.

Introduktionsprogram som inte regleras i samverkansavtal
För programinriktat val och yrkesintroduktion utgår grundbelopp enligt den
beslutade modellen 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.

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommun eller en huvudman
för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av
programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 100 kronor
per elev och ämne.

Ersättning för år 4
Ansökan och underlag som styrker behovet av ett fjärde år ska skickas till
Oxelösunds kommun senast den 31 maj. Därefter avtalas om skolan ska
ersättas för kostnader utifrån antalet poäng som ingår i kursen/kurserna i
förhållande till årskursens totala poängantal.

Vid frågor kontakta

Utbildningsförvaltningen
utbildning@oxelosund.se
Telefon 0155-380 00

mailto:kommun@oxelosund.se
http://www.oxelosund.se
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Utbildningsförvaltningen 
Eva Svensson 
eva.svensson@oxelosund.se 
  
 

Utbildningsnämnden 
 
 

 
 
Avräkning barn och elevpeng maj-november 2021  
 

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut  
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna avräkning för perioden maj-november 2021. 
 

2. 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 maj-november 2021 att 
presenteras vid sittande nämnd. 

 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Un – Avräkning barn- och elevpeng 2021 
Bilaga – Avräkning barn- och elevpeng maj till november 2021 
 
 
 
 
Eva Svensson    
Förvaltningschef    
 
 
  
 
 
Beslut till:  
Controller (för åtgärd) 
Utbildningsförvaltningen (FK) 
Verksamhetsekonom UN (FK) 
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
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Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Karin Ahlberg

Utbildningsnämnden

Revidering av riktlinjer för stipendiefonder i
utbildningsnämnden

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
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.

2. 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
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Datum
2021-11-12

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 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 stipendiefonder
Testamente för Högstadiestiftelsen
Testamente för Gymnasiestiftelsen

Eva Svensson Karin Ahlberg
Förvaltningschef Kvalitets-och nämndsamordnare

Beslut till:
Utbildningschef (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2021-11-22

Utdragsbestyrkande

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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Datum Diarienummer

2021-11-12 HAL.2021.554

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
miljo@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Andreas Edhag

Utbildningsnämnden
Höjdgatan 26
613 81 Oxelösund

Beslut om att driva Kulturskolan, Idegranen 1, Oxelösund
Fastighet: Idegranen 1

Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun beslutar med stöd av 26 kap
19 och 21 §§ miljöbalken, 27 och 38 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd att Utbildningsnämnden i Oxelösunds kommun med organisationsnummer
212000-0324:

· Får bedriva Kulturskolan på fastighet Idegranen 1 enligt de uppgifter som framgår
i anmälan som inkom till tillsynsmyndigheten 2021-09-03 samt kompletterande
uppgifter som inkom 2021-09-24 och 2021-11-01.

· Verksamhetsutövaren ska bedriva egenkontroll enligt förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll för att förebygga att olägenhet för människors
hälsa och miljö uppstår. Egenkontrollprogram ska vara dokumenterat.

· Vid planerad ändring av och inom verksamheten ska detta meddelas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken och enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
gällande taxa inom miljöbalkens område" beslutar Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden vidare att:

· Utbildningsnämnden i Oxelösunds kommun med organisationsnummer 212000-
0324, ska till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden betala 1021 kronor för
handläggning av anmälan.

· Betalning ska ske senast det datum som framgår av faktura genom
inbetalning på bankgironummer 776-5217. Faktura skickas separat.

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Södermanlands län, se sista stycket i detta
Beslut.

Detta beslut har fattats av handläggare vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens gällande delegationsordning.

Ärendebeskrivning
2021-09-03 inkom en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om drift av
annan pedagogisk verksamhet , Kulturskolan, på fastigheten Idegranen 1 i Oxelösund.

2021-09-24 och 2021-11-01 inkom efterfrågade kompletteringar till förvaltningen.
2021-10-25 genomförde Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen en första
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Datum Diarienummer

2021-11-12 HAL.2021.554

Hälsoskyddsinspektion av verksamheten i samband med anmälan av
Hälsoskyddsverksamhet, se ärende HAL.2021.631.

Enligt anmälan så inkluderar verksamheten cirka 160 barn.

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) 26 kap 19, 21 §§
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27, 38 §§

Avgift
Enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område utgår en fast avgift för
handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd om att driva eller arrangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidshem eller förskoleklass. Handläggning av anmälan avser 1 h vilket multipliceras med
gällande timtaxa. För närvarande är timtaxan 1021 kronor.

Information
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att bedriva regelbunden tillsyn över
verksamheten och dess lokal med stöd av 45 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill upplysa om skyldigheten för
verksamhetsutövare att bedriva egenkontroll enligt förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är att fortlöpande
planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för
människors hälsa uppstår.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Andreas Edhag
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kopia till: pia.karell@oxelosund.se

Hur man överklagar

Den som vill överklaga Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut kan överklaga
till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Skrivelsen skickas till, Oxelösunds kommun,
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag
då beslutet mottogs. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den
ändring i beslutet som begärs. Ange även varför beslutet är oriktigt och de
bevis som ni vill åberopa till stöd för er talan.

mailto:pia.karell@oxelosund.se
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Datum Diarienummer

2021-11-12 HAL.2021.513

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
miljo@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Andreas Edhag

Utbildningsnämnden
Höjdgatan 26
613 81 Oxelösund

Beslut om driva Oxelöskolan, Idegranen 1, Oxelösund
Fastighet: Idegranen 1

Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun beslutar med stöd av 26 kap
19 och 21 §§ miljöbalken, 27 och 38 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd att Utbildningsnämnden i Oxelösunds kommun med organisationsnummer
212000-0324:

· Får bedriva grundskolan Oxelöskola på fastighet Idegranen 1 enligt de uppgifter
som framgår i anmälan som inkom till tillsynsmyndigheten 2021-09-03 samt
kompletterande uppgifter som inkom 2021-09-24 och 2021-11-08.

· Verksamhetsutövaren ska bedriva egenkontroll enligt förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll för att förebygga att olägenhet för människors
hälsa och miljö uppstår. Egenkontrollprogram ska vara dokumenterat.

· Vid planerad ändring av och inom verksamheten ska detta meddelas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken och enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
gällande taxa inom miljöbalkens område beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
vidare att:

· Utbildningsnämnden i Oxelösunds kommun med organisationsnummer 212000-
0324, ska till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden betala 5105 kronor för
handläggning av anmälan.

· Betalning ska ske senast det datum som framgår av översänd faktura genom
inbetalning på bankgironummer 776-5217. Faktura skickas separat.

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Södermanlands län, se sista stycket i detta
Beslut.

Detta beslut har fattats av handläggare vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens gällande delegationsordning.

Ärendebeskrivning
2021-09-03 inkom en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om drift av
grundskola, Oxelöskolan, på fastigheten Idegranen 1 i Oxelösund.

2021-09-24 inkom efterfrågade kompletteringar till förvaltningen.
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2021-11-12 HAL.2021.513

2021-10-25 genomförde Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen en första
Hälsoskyddsinspektion av verksamheten i samband med anmälan av
Hälsoskyddsverksamhet, se ärende HAL.2021.628.

Enligt information från Hälsoskyddstillsyn så går det cirka 320 barn i verksamheten.

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) 26 kap 19, 21 §§
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27, 38 §§

Avgift
Enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område utgår en fast avgift för
handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd om att driva eller arrangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidshem eller förskoleklass. Handläggning av anmälan avser 5 h vilket multipliceras med
gällande timtaxa. För närvarande är timtaxan 1021 kronor.

Information
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att bedriva regelbunden tillsyn över
verksamheten och dess lokal med stöd av 45 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill upplysa om skyldigheten för
verksamhetsutövare att bedriva egenkontroll enligt förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är att fortlöpande
planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för
människors hälsa uppstår.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Andreas Edhag
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kopia till: ylva.eriksson@oxelosund.se

Hur man överklagar

Den som vill överklaga Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut kan överklaga
till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Skrivelsen skickas till, Oxelösunds kommun,
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag
då beslutet mottogs. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den
ändring i beslutet som begärs. Ange även varför beslutet är oriktigt och de
bevis som ni vill åberopa till stöd för er talan.

mailto:ylva.eriksson@oxelosund.se
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2021-11-22

Utdragsbestyrkande

Dnr UN.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut

Utbildningsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning
Utbildningsnämndenhar överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av utbildningsnämndenantagen delegationsordning.Dessa
beslut skall redovisas till utbildningsnämnden.Redovisningen innebär inte att
utbildningsnämndenfår 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

hemkommunenefter 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

hemkommunenefter 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
hemkommunenefter individuell
prövning

UF arkiv
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