
 

 

KALLELSE till ledamöter  
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.  
 

 
Utbildningsnämnden  

 
 

 

 
 
 
Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2021-08-30 kl. 8.15 i Oxelöskolan, 

samling vid entrén 
  

  
    

 Britta Bergström  
 Ordförande Jana Hilding 
  Sekreterare 
 
 

  

Presentation av Oxelöskolan samt kaffe                       Eva Svensson               9.00 – 10.00                
Kulturskolan, besök och aktivitet                                                                       10.00 – 10.30 
Förskolan, besök och aktivitet                                                                           10.30 – 11.00 
Grundskola Fritidshem, besök och aktivitet                                                       11.00 – 11.30 
Lunch på Oxelöskolan                                  11.30  
 
 
  
 
Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare             Sid 
1  UN.2021.3  Redovisning av delegationsbeslut    Jana Hilding              2 
2  UN.2021.40  Kontaktperson för 

informationssäkerhetsfrågor för 
Utbildningsnämnden    

Anna Bjurenborg      3 

3  UN.2021.2  Delgivningar 2021    Jana Hilding              4-6 
4  UN.2021.1  Information och rapporter     Eva Svensson   
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad  1 )1 (  
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden     

  
2021-08-30    

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
(13)        Dnr UN.2021.3                
 
 
Redovisning av delegationsbeslut   
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har   ö verlåtit 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  å terkalla lämnad delegation. 
 

 
Redovisning av delegationsbeslut utbildningsnämnden 2021-08-30 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i   
del. ordn 

Beslutets innehåll i korthet Beslutet 
hittas 

Eva Svensson 2021-05-12 Q.2 Attest Oxelöskolan från 1 juli 2021 Personal 
Eva Svensson 2021-05-18 L.11 Beslut om skolskjuts i annan 

kommun avseende 
gymnasiesärskoleelever 

UF arkiv 

Eva Svensson 2021-05-18 I.13   Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning 

UF arkiv 

Eva Svensson 2021-06-16 I.13 Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning 

UF arkiv 

Morgan 
Andersson 

2021-06-20 M.8 Avbrott studier Vård och omsorg 1 st Campus 

Eva Svensson 2021-06-21 K.5 Beslut om elevresor efter individuell 
prövning 

UF arkiv 

Eva Svensson   2021-08-11 H.21 Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning 

UF arkiv 

 
______ 
 
 

 



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-08-11 UN.2021.40

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
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor för
Utbildningsnämnden

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

1. Utse Jenny Karlsson till kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor för
utbildningsnämndens.

2. Avföra Christina Boman som kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor.

2. Sammanfattning
Revisionsbyrån EY har vid IT-revision våren 2021 rekommenderat samtliga nämnder inom
kommunen att utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive
förvaltning.

Utbildningsnämnden utsåg vid sammanträdet i maj (UN.2021.24) Christina Boman till
kontaktperson. Förvaltningen föreslår nu att nämnden utser Jenny Karlsson till
kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor utifrån att tidigare kontaktperson avslutar
sin anställning i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor för
Utbildningsnämnden

Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden     

  

2021-08-30 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
(18)        Dnr UN.2021.2                
 
 
Delgivningar   
 
 
Delges 
 
 

                       Protokoll 2021-06-02 Ks § 80 Redovisning av vidtagna planerade åtgärder för budget i                 
                       balans 
                       Protokoll 2021-06-02 § 91 Utredning gällande måltidens betydelse för det livslånga  
                       lärandet 

 
 

 _______ 
 
 
 
  
  
 

 



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 80 Dnr KS.2021.8

Redovisning av vidtagna/planerade åtgärder för budget i balans

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningarna godkänns.

Sammanfattning
Vid den ekonomiska uppföljningen per mars månad prognostiserade miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
ett underskott för 2021. Enligt budgetreglerna ska nämnderna då redovisa till
kommunstyrelsen vilka åtgärder som de vidtagit eller kommer att vidta för att
åtgärda underskottet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-04-21 - Ks § 76

Dagens sammanträde

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar att nämnden efter april månads
uppföljning prognostiserar en budget i balans med visst överskott.

Utbildningsnämnden redovisar att nämnden efter april månads uppföljning
prognostiserar en budget i balans med visst överskott.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar planerade åtgärder för en budget i balans.

· Personlig assistans utförs av privat utförare från och med 2021-03-01.

· Översyn och omstrukturering av hemtjänsten (utifrån rapport från PwC och
tidigare fattade beslut i vård- och omsorgsnämnden).

· Korttidsavdelningen Lotsen pausas tillfälligt till och med 2021-12-31.

· Fortsatt arbete med beslutade effektiviseringar för 2021.

______

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

Utbildningsnämnden (för kännedom)

Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom)

Revisionen (för kännedom)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 91 Dnr KS.2021.70

Utredning gällande måltidens betydelse för det livslånga lärandet

Kommunstyrelsens beslut

1. Utredningen godkänns

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att all kostverksamhet från och med
1 augusti 2021 organiseras under kommunstyrelsen och kostenheten.

3. Om en enhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök beslutas vid varje
nybyggnations- eller ombyggnationsbeslut.

4. Kommunchefen ges i uppdrag att utifrån utredningens förslag till målsättningar
presentera förslag till erforderlig revidering av kostpolicyn till kommunfullmäktige i
september.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 10 juni 2015 Policy för Mat
och måltider i Oxelösunds kommun. I samband med att denna så kallade Kostpolicy
antogs beslutades också att kostverksamheten skulle sammanföras.

Kostverksamheten är organiserad under kommunstyrelsen. I nuläget ligger dock
ansvaret för måltider i fyra av utbildningsförvaltningens förskolor på rektor.

Kommunstyrelseförvaltningens kostenhet och utbildningsförvaltningen har genomfört
en gemensam utredning i syfte att säkerställa likvärdighet, samordning och
kompetensutveckling för kostpersonalen för de som är idag är organiserade i
utbildningsförvaltningens regi och föreslår att de måltider till förskolor som idag är
organiserade i utbildningsförvaltningens regi flyttas över i en gemensam organisation
med övrig måltidsproduktion inom Oxelösunds kommun. Kostverksamheten är ett
kreativt verksamhetsområde med stor utvecklingspotential. Skola, vård och omsorg
behöver fokusera på sina utmaningar och huvuduppdrag, genom att separera
verksamheterna skapas utrymme för båda delar att ha ett större fokus på
huvuduppdrag. Samtliga måltidsverksamheter föreslås därför vara organiserade i
kommunstyrelsens kostorganisation från och med 1 augusti 2021.

Utredningen har utgått ifrån den så kallade måltidsmodellen och presenterar i sitt
förslag till riktlinjer delvis reviderade målsättningar för kost. Värdering bör ske om
dessa reviderade målsättningar för kost leder till behov av revidering av Policy för Mat
och måltider i Oxelösunds kommun.

Utredningen behandlar vidare det faktum att Björntorps tillagningskök numera börjar
nå sitt kapacitetstak. Utredningen föreslår därför att om en enhet ska ha tillagningskök
eller mottagningskök hanteras vid varje nybyggnation eller ombyggnationsbeslut.
Genom att skapa möjligheter i organisationen att få en större flexibilitet
rekommenderas att det skapas förutsättningar för tillagningskök men att dessa kan
användas som mottagningskök. Detta underlättar framtida behov och utföranden för
att undvika behov av investering och ombyggnationsbehov i Björntorps centralkök.
Den enskilda investeringen i enheten får då värderas mot eventuellt



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

investeringsbehov vid Björntorps tillagningskök för att klara av tillagningen av mat till
den enskilda enheten.

Utredningen påvisar vidare att Riktlinjer för pedagogiska måltider behöver utarbetas.
Riktlinjerna är som ett resultat av utredningen under beredning för beslut i
utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna utredningen och ställa sig bakom att all
måltidsverksamhet organiseras inom kommunstyrelseförvaltningens kostenhet från
och med 1 augusti. Kommunstyrelsen föreslås vidare ställa sig bakom principen att
beslut om tillagningskök eller mottagningskök hanteras vid varje nybyggnation eller
ombyggnationsbeslut. Avslutningsvis föreslås kommunstyrelsen ge kommunchefen i
uppdrag att värdera om utredningens föreslagna målsättningar kräver revidering av
målsättning i nu gällande Policy för Mat och måltider i Oxelösunds kommun samt att i
så fall återkomma med förslag till revidering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Utredning gällande måltidens betydelse för det livslånga lärandet
Utredning gällande måltidens betydelse för det livslånga lärandet

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
1. Utredningen godkänns

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att all kostverksamhet från och med 1
augusti 2021 organiseras under kommunstyrelsen och kostenheten.

3. Om en enhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök beslutas vid varje
nybyggnations- eller ombyggnationsbeslut.

4. Kommunchefen ges i uppdrag att utifrån utredningens förslag till målsättningar
presentera förslag till erforderlig revidering av kostpolicyn till kommunfullmäktige i
september.

______

Beslut till:
Utbildningsnämnden (för kännedom)

Kommunchef (för åtgärd)

Kostchef (för kännedom)
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