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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 08.15 - 16.00 
 

Beslutande Britta Bergström (S)   
 Claes-Göran Borrman (S)   
 Stefan Johansson (M)   
 Sofia Bergli (S)   
 Jonas Widegren (S)   
 Thomas Löfdahl (V)   
 Mariela Perez (V)   
 Karin Paulsson (L)   
     
     
Ej tjänstgörande   
ersättare och övriga   
Deltagare   
   
   
   
   
   
   
   
 Thomas Hermansson Sekreterare 
 Eva Svensson Förvaltningschef 
 Anna Bjurenborg Utvecklingsledare 
 Camilla Örnebro Verksamhetsekonom 
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 50  - 57  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Britta Bergström  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Stefan Johansson    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-09-21  
Datum för 
anslagsuppsättande 2020-09-30 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-10-23 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Sammanträdesdatum 
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2020-09-21   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 50        Dnr UN.2020.46               
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 20/21  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har utifrån tidigare genomlysningar och granskningar beslutat att 
utveckla arbetet med målstyrning. Syftet är att säkerställa att förvaltningen och 
verksamheten har mål och nyckeltal att förhålla sig till och som ger nämnden underlag för 
styrning och ledning på huvudmannanivå. Därutöver behöver nämnden säkerställa att 
uppsatta mål bidrar till att Kommunfullmäktiges mål uppnås.  
Utbildningsnämndens presidium har i dialog med representanter från förvaltningen skapat 
en arbetsgrupp som ska ta fram ett underlag till Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 
2021. Vid arbetsgruppens möte den 8 september beslutades om fyra övergripande 
målområden; Arbetsmiljö, Kvalitet, Resultat och Ekonomi. Utifrån dessa kommer specifika 
mål och mått att tas fram för var och en av nämndens verksamheter.  
Vid nämndens sammanträde i den 23 november kommer framtaget förslag att 
presenteras och en workshop kommer att genomföras. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Systematiskt kvalitetsarbete september 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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2020-09-21   
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Un § 51        Dnr UN.2020.42               
 
 
Svar på motion gällande utbildning av entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande inom verksamheten  
 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Huvudmannen har en avgörande roll i att leda och organisera arbetet med entreprenörskap 
i skolan genom att skapa förutsättningar för att entreprenörskap kan gå som en röd tråd 
genom utbildningen. Entreprenörskap i skolan innebär att eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. I skollagen (SFS nr. 
2010:800 1 kap 4§) och styrdokumenten för samtliga skolformer står att alla elever under 
hela sin skoltid ska få möjligheter att utvecklas till aktiva och kompetenta 
samhällsmedborgare. Det kan exempelvis ske genom att utveckla kunskaper såväl 
förmågor, som att ta initiativ och arbeta kreativt, målmedvetet och ansvarsfullt. 
 
Grundskolorna i Oxelösunds kommun har att förhålla sig till de nationella styrdokument som 
finns gällande entreprenörskap i skolan. Förvaltningen har i dagsläget inte en samlad bild 
av hur varje enskild skola jobbar med entreprenörskap i undervisningen och det finns inte, i 
dagsläget, ett uttalat centralt mål att skolorna ska prioritera detta område mer än något 
annat område inom läroplanen. Rektorer och pedagoger förväntas utgå från det som 
styrdokumenten anger ska ingå i elevens undervisning.  
 
På Breviksskolan arbetar skolledning och pedagoger med att möta elevernas intresse för 
olika yrken genom att bjuda in näringslivet; företag och arbetsgivare besöker skolan. Prao 
är ett område nära kopplat till entreprenörskap och är lagstadgad. Elever i årskurs 8 och 9 
genomför Prao. Flera av dessa aktiviteter, undantaget Prao, kunde tyvärr inte anordnas 
under våren 2020 på grund av rådande situation gällande Covid 19. 
 
De utvecklingsområde som förvaltningen ser ett behov av att fokusera på framåt är att ge 
eleverna en valkompetens inför sitt framtida val av utbildning och långsiktigt sitt yrkesval. 
Utifrån läroplanens mål ska detta genomsyra undervisningen i flera olika ämnen genom 
hela grundskolan. För att säkerställa att så sker kommer grundskolorna att ta fram en 
handlingsplan kopplat till vilka yrken som finns och vilka förmågor och kompetenser som 
kommer att behövas i framtiden. Arbetet med handlingsplanen kommer att vara nära knutet 
till det systematiska kvalitetsarbetet.  

 
Utbildningsnämnden kommer, under Q2 2021, att få en redovisning av hur 
framtagande av handlingsplan och genomförande av ovan nämnda aktiviteter 
fortgår.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un- Svar på motion gällande utbildning av entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande inom verksamheten  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Motionen anses besvarad. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Motionären (För kännedom) 
Kommunfullmäktige (för åtgärd) 
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Un § 52        Dnr UN.2020.37               
 
 
Sammanträdesdagar 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Följande sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden fastställs 
 
24 februari 
26 april 
26 maj 
30 augusti 
20 september 
22 november 
13 december 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål- och 
budgetprocessen samt ekonomiska uppföljningar.  
I förslaget till sammanträdesdagar är februarisammanträdet och novembersammanträdet 
planerat som heldagar. 
Utbildningsnämndens sammanträden börjar klockan 8.15 om inget annat anges. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Sammanträdesdagar 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Följande sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden fastställs 
 
24 februari 
26 april 
26 maj 
30 augusti 
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20 september 
22 november 
13 december 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kansliet (FÅ) 
Förvaltningschef (FK)
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2020-09-21   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 53        Dnr UN.2019.5               
 
 
Riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att revidera riktlinjer för förskola och pedagogisk 
omsorg. Den pedagogiska omsorgen i form av dagbarnvårdare erbjuds inte längre i 
kommunen. Därutöver behöver redaktionella ändringar göras i syfte att tydliggöra riktlinjen.  
Den reviderade riktlinjen för förskola och pedagogisk omsorg kommer att 
presenteras vid nämndens sammanträde den 23 november. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogiskt omsorg  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom)
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2020-09-21   
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Un § 54        Dnr UN.2020.45               
 
 
Bokslut och delårsbokslut för Utbildningsnämnden 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna Utbildningsnämndens delårsbokslut för 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 
Delårsrapporten upprättas en gång per år per augusti. Den är lagstyrd och ska ge nämnder, 
kommunstyrelse och fullmäktige information om kommunens ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultat utöver vad som sker i årsredovisningen. Nämnderna går 
utifrån tidigare beslutad Mål och budget igenom sin ekonomi och sina verksamhetsresultat.  
Uppföljning av Utbildningsnämndens måluppfyllelse försvåras av att officiell statistik inte 
finns tillgänglig när delårsrapporten ska skrivas. Utöver detta kommer inte statistik gällande 
de elevgrupper som går i skola i annan kommun att kunna redovisas. Nya 
myndighetsdirektiv möjliggör endast att ta del av statistik på risknivå.  
Utbildningsförvaltningens statistik har använts där så varit möjligt. Med anledning av 
Coronapandemin fattades beslut av ansvarig myndighet, Skolverket, att de nationella 
proven inte skulle genomföras i någon av skolformerna under vårterminen 2020. Därav kan 
inte aktuella mått redovisas för delåret eller bokslutet 2020.  
Verksamheterna har arbetet med anpassningar för en budget i balans under första halvan 
av året. Utbildningsnämnden visar ett negativt resultat per augusti -4,9 mkr, inklusive 
preliminär avräkning för perioden. Preliminär avräkning för helåret av Kommunfullmäktiges 
barn-och elevpeng (Kf barn och elevpeng) är framräknad till 2,0 mkr och redovisas i 
kolumnen prognos inklusive avräkning. När fordran hämtas hem beräknas 
utbildningsnämndens årsprognos till -5,5 mkr.  
Det är viktigt att betona att det finns en osäkerheter kring resultatet i augusti. Den 
så kallade sommarregleringen av barn- och elevpeng kan påverka resultatet per 
augusti och kommer justeras i september. För förskoleklass, grundskola och 
gymnasium är juli och augusti månad en kopia på juni månads statistik för elever. 
Detsamma gäller för våra externa aktörer för gymnasiet och grundskolan. Där är 
kostnaden svår att uppskatta då det brukar ta ett par veckor innan eleverna valt 
vilket program och skola de ska gå på vilket kan påverka prognosen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Utbildningsnämndens delårsbokslut 2020 
Utbildningsnämndens delårsbokslut 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
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Framskrivet förslag 
 
Godkänna Utbildningsnämndens delårsbokslut för 2020. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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Un § 55        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 2020-09-21 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutet 
hittas 

Jessica Caftemo 2020-08-20 D.10 Anmälan kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 2020-08-20 D.10 Anmälan kränkande 
behandling 

Castor 

Eva Svensson 2020-08-31 H.21 Beslut om att avslå 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv, UF 

Eva Svensson 2020-09-08 H.21 Beslut om att avslå 
ensamåkning vid 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv, UF 

Jessica Caftemo 2020-09-02 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 2020-09-07 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 2020-09-08 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Eva Svensson 2020-09-09 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv, UF 

 
______
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Un § 56        Dnr UN.2020.2               
 
 
Delgivningar 2020  
 
 
 
Delges 
 
Vid nämndes sammanträde fanns inget att delge nämnden. 
 
 
______ 
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Un § 57        Dnr UN.2020.3               
 
 
Information och rapporter 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förvaltningschef Eva Svensson Informerar om: 
 
- Beställning av Stenviks förskoleavdelningar. 
- Organisationen kring omsorgen. 
- Schoolsofts införande på förskolan. 
- Resursfördelningen för förskolan.  
- Riktlinje mellan för studiedagar mellan skolan och förskola.  
- Resurser, ekonomi, ansvar och elevärenden för grundskolan.  
- Verksamheterna på Campus och musikskolan.  
- Resursfördelning 2021. 
- Oxelö skola, partnersamtal, referensgrupp, möjligheter, inredning.  
- Covid 19 läget för utbildningsnämndens verksamhetsområden. 
- Samverkan med ledningslaget.  
- Telefoni, egenkontroll, skolskjuts, ledarfrukost.  
 
 
______ 
 
 


