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Un § 61        Dnr UN.2020.40               
 
 
Framtida förskole- och skolorganisation i Oxelösunds kommun  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 

• Godkänna utredningen Förskole- och skolorganisation 2021. 

• Besluta om ny förskole- och skolorganisation, enligt framtaget förslag i utredning 
daterad 201117. 
 
 
Sammanfattning 
 
Uppdraget från Utbildningsnämnden har varit att utifrån framtida behov ta fram en ny 
förskole- och skolorganisation som är hållbar över tid. 
 
I Oxelösunds kommun har det tagits fram ett antal olika förslag och idéer om och hur 
förskole- och skolorganisationen ska vara i framtiden. Detta har diskuterats utifrån olika 
perspektiv och inför höstterminen 2020 gav Utbildningsnämnden förvaltningschefen i 
uppdrag att ta fram förslag på en hållbar förskole- och skolorganisation fram till 2040. 
Hänsyn ska tas till behov av investering och framtida behov utifrån etablering och 
nybyggnation. 
 
Uppdraget är att utgå från tidigare utredningar som tagits fram av förvaltningen och utifrån 
dessa ge förslag på en förskole- och skolorganisation fram till 2040. Förslaget har 
behandlats via dialog med nämndens ledamöter och vid dessa tillfällen genomfördes en 
SWOT-analys utifrån styrkor, möjligheter, hot samt svagheter som kan bli konsekvens av 
förslaget på ny organisation. Dialogen genomfördes vid nämndens sammanträde i 
september 2020 samt vid ytterligare ett tillfälle för ersättarna i nämnden. 
Utbildningsnämnden gav då förvaltningschef i uppdrag att skriva fram ett ärende till nämnd i 
november och utgå från förslaget som presenterats i nämnd i september.  
 
Arbetsgrupper tillsattes för att pröva förslaget. Prövningens syfte var att inhämta information 
om hur rektorer från förskola och skola ser på förslaget och om det är möjligt att organisera 
på detta sätt. Hänsyn har tagits till antal barn i kommunen, placering av förskolor och skolor 
samt möjligheten att organisera utifrån förslaget. Rektorerna i förskola och grundskola 
genomförde även motsvarande SWOT-analys. Därutöver har rektorer från förskolan och 
grundskolan diskuterat organisation och planering av verksamheten utifrån förslaget. 
Förslaget och resultatet av genomförda SWOT-analyser har presenterats för de fackliga 
organisationerna som ett informationsärende vid förvaltningssamverkan. Avslutningsvis har 
förslaget redovisats för Kommunstyrelsens arbetsutskott vid överläggningar mellan KSAU 
och nämndens presidium samt för Koncernledningsgruppen.  
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Utbildningsnämnden behöver nu ta steget för att skapa de bästa förutsättningarna för 
förskolan och skolan i Oxelösunds kommun. Att skapa attraktiva enheter som lockar både 
föräldrar att välja för sina barn och att skapa skolor som är attraktiva arbetsplatser. Då 
investeringsbehovet är stort och det finns ett behov av att skapa en effektiv organisation 
behöver nu en förändring ske utifrån att vi inte kan fortsätta med den organisation vi har 
idag. Slutsatsen blir då att en förändring bör ske så att vi använder kommunens medel med 
god ekonomisk hushållning och endast investerar i de byggnader som behövs för att driva 
Utbildningsnämndens verksamheter. Detta förändringsarbete skapar förutsättningar för 
verksamheten att bedriva undervisning med lärande i fokus. 

 
Utifrån detta föreslås att Utbildningsnämnden godkänner utredningen samt fattar 
beslut om det förslag till ny förskole- och skolorganisation som 
Utbildningsförvaltningen tagit fram. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Förskole- och skolorganisation 2021 
Utredning förskole- och skolorganisation 2021 201117  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

• Godkänna utredningen Förskole- och skolorganisation 2021. 

• Besluta om ny förskole- och skolorganisation, enligt framtaget förslag i utredning 
daterad 201117. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 62        Dnr UN.2020.51               
 
 
Riktlinjer för skolplacering i Oxelösunds kommun  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta riktlinjer för skolplacering i Oxelösunds kommun. 
 
 
Sammanfattning 
 
Riktlinjerna för skolplacering gäller från förskoleklass till och med årskurs 9. Huvudregeln 
och kommunens mål är att alla elever ska få plats i den skola som vårdnadshavarna har 
önskat.  
Av skollagen framgår att kommunen vid placering av en elev i första hand ska utgå från 
vårdnadshavares önskemål. Det innebär att vårdnadshavare har rätt att lämna önskemål 
om skolplacering för sitt barn oavsett årskurs. Ett önskemål om placering vid en viss 
skolenhet får emellertid inte gå ut över någon annan elevs rätt att gå på en skola nära 
hemmet. 
Kommunen får annars frångå vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen. Bestämmelsen kan tillämpas om skolan inte har plats för alla elever 
som önskar gå där. Det finns då inget krav om att kommunen måste bereda plats i syfte att 
tillmötesgå önskemålen. 
I riktlinjen har antagningsordningen reviderats. Huvudregeln och kommunens mål 
och viljeinriktning är att alla elever ska få plats i den skola som vårdnadshavarna 
har önskat. Målsättningen med den reviderade antagningsordningen är att skapa 
förutsättningar för att uppfylla lagar och krav i de nationella styrdokumenten med 
särskilt fokus på vårdnadshavarnas önskemål samt därutöver säkerställa en 
likvärdig urvalsprocess. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Riktlinjer för skolplacering Oxelösunds kommun 
Riktlinjer för skolplacering i Oxelösunds kommun   
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta riktlinjer för skolplacering i Oxelösunds kommun. 
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______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Un § 63        Dnr UN.2020.47               
 
 
Utvärdering av målstyrning och roller 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 

1. Redovisning av utbildningsförvaltningens utvärdering godkänns. 
2. Utbildningsnämnden beslutar vid sammanträdet att lyfta följande i sin egen utvärdering: 

• Policyn är känd för nämndens ledamöter. 

• Gruppledarna ansvarar för att policyn blir känd bland nya ledamöter som tillträder under 
mandatperioden. 

• Spelreglerna är tydliga.  

• I huvudsak efterlevs spelreglerna för målstyrning och roller mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner. 

 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2012-02-15 § 13 (Reviderad 2013-04-03,§ 26) Policy för 
målstyrning och roller i Oxelösunds kommun. Kommunchefen fick samtidigt i uppdrag att 
utarbeta ett koncept för årlig utvärdering, vilken ska ske på nämnds- och 
kommunstyrelsenivå, samt att fördela ansvaret för uppföljningen. Kommunchefen fastställde 
2014-05-03 dokumentet ”Rutin för årlig utvärdering av målstyrning och roller” som beskriver 
arbetsgången i nämnder och kommunstyrelsen. 
Utbildningsnämnden genomför vid sammanträdet utvärdering av målstyrning och 
roller för egen del. Som underlag till Utbildningsnämndens egen utvärdering 
lämnas Utbildningsförvaltningens utvärdering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un utvärdering av målstyrning och roller 2020 
Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förslag 
 

1. Redovisning av utbildningsförvaltningens utvärdering godkänns. 
2. Utbildningsnämnden beslutar vid sammanträdet att lyfta följande i sin egen utvärdering: 

• Policyn är känd för nämndens ledamöter. 
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• Gruppledarna ansvarar för att policyn blir känd bland nya ledamöter som tillträder under 
mandatperioden. 

• Spelreglerna är tydliga.  

• I huvudsak efterlevs spelreglerna för målstyrning och roller mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner. 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 64        Dnr UN.2020.28               
 
 
Ekonomisk uppföljning för Utbildningsnämnden 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden visar ett negativt resultat per oktober -6,1 mkr, vilket är en 
positiv avvikelse mot budget med 9,3 mkr. Preliminär avräkning av 
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng (Kf barn och elevpeng) för perioden är 
framräknad till 0,8 mkr och när fordran hämtas hem beräknas 
Utbildningsnämndens resultat för perioden -5,3 mkr. Preliminär avräkning för 
helåret är framräknad till 2,0 mkr och när fordran hämtas hem beräknas 
Utbildningsnämndens årsprognos till -6,5 mkr.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Ekonomisk uppföljning oktober 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 65        Dnr UN.2020.21               
 
 
Avräkning Barn- och elevpeng 2020  
 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

• Godkänna avräkning för perioden maj – december 2020, 2 071 tkr. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen 
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola 
fritidshem och gymnasieskola. För perioden maj-december är avräkningen framräknad 
preliminärt till 2 071 tkr. Avräkningen finansierades med medel från reserven för oförutsett.  
Avräkningen för maj-december visar att det totalt sett är fler barn och elever när 
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som 
fastställts av Kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal elever medan 
andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom gymnasiet och 
grundskolan 7–9 samt grundsärskola. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. 
Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För 
maj-december, uppgår den preliminära summan till 2 071 tkr.  
Avräkningen med 2 071 tkr, som medför anslagsjustering ska beslutas av 
Kommunstyrelsen. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un reviderad Avräkning barn- och elevpeng maj till december 2020 
Avräkning barn-och elevpeng maj-december 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

• Godkänna avräkning för perioden maj – december 2020, 2 071 tkr. 
 

______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (för åtgärd) 
Ekonomichef (för kännedom) 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 11 (14) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-11-23   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 66        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 2020-11-23 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutet 
hittas 

Eva Svensson 200916 H.21 Beslut om att avslå 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv, UF 

Tomas Ekholm 200915 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Tomas Ekholm 200911 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Tomas Ekholm 200918 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Eva Svensson 200923 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv, UF 

Christer 
Lindahl 

200922 D. 10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Christer 
Lindahl 

200922 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Eva Svensson 200928 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv, UF 
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Eva Svensson 200928 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv, UF 

Jessica 
Caftemo 

200916 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica 
Caftemo 

200923 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica 
Caftemo 

200930 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Eva Svensson 201001 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv, UF 

Jessica 
Caftemo 

201006 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica 
Caftemo 

201009 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica 
Caftemo 

201014 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica 
Caftemo 

201015 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica 
Caftemo 

201019 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Eva Svensson 201026 H.21 Beslut om att 
bervilja skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv, UF 

 
 
______ 
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Un § 67        Dnr UN.2020.2               
 
 
Delgivningar 2020  
 
 
 
Delges 
Rapport- Granskning av kommunens målstyrning 
Missiv - Granskning av kommunens målstyrning  
 
 
______ 
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Un § 68        Dnr UN.2020.3               
 
 
Information och rapporter 2020  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Utbildningsnämndens ordförande Britta Bergström (S) informerar om: 
- Gemensam nämnd med Vård- och omsorgsnämnden i februari 
 
 
Förvaltningschef Eva Svensson informerar om: 
- Lärarförbundets rapport om bästa skolkommun.  
- Planerad användning av statsbidragen. 
- Läget kring Corona inom nämndens verksamheter.  
- Byggnationen av Oxelöskolan. 
- Ombyggnation på Stenvik och Ramdalen. 
- Verksamhetsstöd och arbetet inom staben. 
 
 
______ 
 
 


