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Un § 17        Dnr UN.2019.32               
 
 
Synpunkter på riktlinjer för pedagogisk omsorg på kvällar, nätter 
och helger  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har mottagit en mängd synpunkter via ”Säg-vad-du-tycker” samt från 
medborgare som kontaktat Kommuncenter med anledning av den nya riktlinjen för 
pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger. Därutöver har en medborgare lämnat ett 
e-förslag med anledning av den nya riktlinjen. Aktuellt e-förslag har under en vecka fått mer 
än 250 ”likes”. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Synpunkter på riktlinjerför pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och 
helger  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2019-04-08   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 18        Dnr UN.2018.67               
 
 
Skolinspektionen regelbunden tillsyn D-skolan läsåret 2018/2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Skolinspektionen har 2019-03-01 fattat beslut utifrån den regelbundna tillsynen av D-skolan. 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap 10§ skollagen (2010:800) Oxelösunds 
kommun att senast den 27 augusti 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. 
Utbildningsförvaltningen inväntar beslut från kvalitetsgranskningen av 
Breviksskolan samt av beslut från kvalitetsgranskningen på huvudmannanivå. 
Utifrån det samlade underlaget planera förvaltningen att ta fram en handlingsplan 
för hur påtalade brister samt utvecklingsområden ska åtgärdas. Handlingsplanen 
kommer att bli en del i att utveckla samtliga skolor i kommunen med målet att 
skapa likvärdighet. Arbetet med handlingsplanens åtgärder och aktiviteter kommer 
att följas upp inom det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Beslut gällande från regelbunden tillsyn på D-skolan 
Beslut om föreläggande för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i D-skolan  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2019-04-08   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 19        Dnr UN.2019.23               
 
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning på huvudmannanivå 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att höja utbildningens 
kvalitet i svensk skola och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. 
Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på huvudmannanivå granskar 
Skolinspektionen två områden: Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet och 
Huvudmannens kompensatoriska arbete. Nationella mål och riktlinjer såväl som forskning 
och beprövad erfarenhet ligger till grund vid granskningen.  
Om Skolinspektionen identifierar ett behov av att höja kvaliteten inom ett område kommer 
de att föreslå ett utvecklingsområde. Syftet är att utvecklingsområdet ska stödja 
huvudmannen i det fortsatta kvalitetsarbetet.  
Skolinspektionen besöker huvudmannen den 9 april 2019. Under dagen kommer 
intervjuer att genomföras med rektorer, tjänstemän på Utbildningsförvaltningen, 
Utbildningsnämndens presidium samt Kommunstyrelsens presidium. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Skolinspektionens kvalitetsgranskning på huvudmannanivå 
Informationsbrev till huvudman inför inspektion.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2019-04-08   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 20        Dnr UN.2019.27               
 
 
Konsekvenser av uteblivna statsbidrag 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen.  
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har kartlagt konsekvenserna av uteblivna statsbidrag för 2019.  
 
Utifrån den information Utbildningsnämnden har tillgång till i nuläget visar kartläggningen att 
uteblivelse av intäkt från statsbidrag kommer generera en minskad intäkt på 2.4 miljoner.  

 
Kartläggningen visar också att det råder osäkerhet kring några av de statsbidrag 
som Utbildningsnämnden tidigare år fått beviljat men där förutsättningarna nu har 
förändrats på framförallt nationell nivå. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Konsekvenser av uteblivna statsbidrag 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2019-04-08   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 21        Dnr UN.2019.16               
 
 
Avräkning barn- och elevpeng 2019  
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
 
Godkänna avräkning för perioden januari – februari 2019, 1 738 tkr. 
Finansiering tas via reserven för oförutsett. 
 
 
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 första för året. För perioden januari-februari visar avräkningen 1 738 tkr. Avräkningen 
finansierades med medel i reserven för oförutsett.  
Avräkningen för januari-februari 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. Antal elever som har ökat avser olika åldersgrupper. Vi 
ser en ökning inom förskolan 4-5 år. Ökning av antal barn inom förskoleklass samt inom 
årskurs 4-5 och 6-9. Gymnasiet visar en ökning med antal elever, 38 elever avser KAA 
(kommunalt aktivitetsansvar). Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. 
Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För 
januari-februari, uppgår summan till 1 738 tkr. 

 
Avräkningen med 1 738 tkr, som medför anslagsjustering och beslutas av 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Avräkning barn och elevpeng jan-feb 2019 reviderad 
Avräkning barn-och elevpeng januari-februari 2019.pdf - ny  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna avräkning för perioden januari – februari 2019, 1 738 tkr. 
Finansiering tas via reserven för oförutsett. 
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Sammanträdesdatum 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (För åtgärd) 
Ekonomichef (För kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2019-04-08   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 22        Dnr UN.2018.70               
 
 
Skolinspektionens Regelbundna kvalitetsgranskning av 
Breviksskolan läsåret 18/19  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen 
 
 
Sammanfattning 
 
Skolinspektionen har 2019-02-20 fattat beslut utifrån den regelbundna 
kvalitetsgranskningen av Breviksskolan. Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19–20§ 
skollagen (2010:800) genomfört en kvalitetsgranskning på Breviksskolan åk 6–9 avseende 
verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer.  
Skolinspektionen bedömer att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande områden: 
 
Rektors ledarskap 
Att rektorn leder och styr arbetet med att förankra skolans gemensamma arbets- och 
förhållningssätt bland personal. 
Undervisning 
Att lärarna involverar eleverna i att planera och utvärdera undervisningen i relation till 
elevernas ålder och mognad. 
Trygghet och studiero 
Att rektorn ser till att lärarna på skolan har ett gemensamt förhållningssätt för att skapa 
studiero.  
Bedömning och betygssättning 
Att rektorn säkerställer att lärarnas bedömning och betygssättning är likvärdig.  
Beslutsunderlag  
 
Huvudmannen ska senast den 22 augusti 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka 
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.  
Utbildningsförvaltningen inväntar beslut från den regelbundna tillsynen av D-skolan 
samt av beslut från kvalitetsgranskningen på huvudmannanivå. Utifrån det 
samlade underlaget planera förvaltningen att ta fram en handlingsplan för hur 
påtalade brister samt utvecklingsområden ska åtgärdas. Handlingsplanen kommer 
att bli en del i att utveckla samtliga skolor i kommunen med målet att skapa 
likvärdighet. Arbetet med handlingsplanens åtgärder och aktiviteter kommer att 
följas upp inom det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Beslut gällande kvalitetsgranskning vid Breviksskolan 
Beslut kvalitetsgranskning Breviksskolan.pdf  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 23        Dnr UN.2018.80               
 
 
Grundbelopp 2019 gymnasiet och gymnasiesärskola  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 

 
1) Godkänna korrigerade grundbelopp 2019 för naturbruksprogrammet inriktning djur, 

lantbruk, skog och trädgård, hantverksprogrammet inriktning florist, fordon- och 
transportprogrammet samt fordon- och transportprogrammet inriktning transport. 

2) Realgymnasiet Lärande i Sverige AB, organisationsnummer 556571–5892 
 

• Naturbruksprogrammet inriktning djur, 183 126 kr/år 
• Naturbruksprogrammet inriktning skog, 223 208 kr/år 

 
 
 
Sammanfattning 
 
Grundbelopp till fristående utförare 2019 har ändrats för naturbruksprogrammet inriktning 
djur, skog, lantbruk och trädgård, hantverksprogrammet inriktning florist samt fordon- och 
transportprogrammet samt fordon- och transportprogrammet inriktning transport. Priserna 
har ändrats från exklusive 6 % moms till att inkludera 6 % moms. 
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.  
Utbildningsnämndens beslut Un 2017-09-25 om prisreglering för gymnasieskolan 
ligger till grund för beslut om grundbelopp 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Korrigering av grundbelopp 2019 till fristående utförare 
Grundbelopp till fristående utförare 2019 rev 190327.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Godkänna korrigerade grundbelopp 2019 för naturbruksprogrammet inriktning djur, 
lantbruk, skog och trädgård, hantverksprogrammet inriktning florist, fordon- och 
transportprogrammet samt fordon- och transportprogrammet inriktning transport. 

2. Realgymnasiet Lärande i Sverige AB, organisationsnummer 556571–5892 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 12  
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden  2019-04-08  
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• Naturbruksprogrammet inriktning djur, 183 126 kr/år 
• Naturbruksprogrammet inriktning skog, 223 208 kr/år 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningsförvaltningen (för åtgärd) 
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Un § 24        Dnr UN.2019.29               
 
 
Lokaler och förskola i framtiden  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att ombyggnation av Stenviks förskola 
bereds genom ombyggnation av befintlig fastighet för att skapa plats för 30 barn genom 
anpassning av lokaler för omsorg på kvällar, nätter och helger till en summa av 940 tkr. 
 
Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att ombyggnation av Stenviks förskola 
bereds genom ombyggnation den del av befintlig fastighet som idag är ateljé och 
gymnastiksal samt en byggnation av gångtunnel mellan fastigheterna för att skapa plats för 
20 barn.  
 
Förvaltningschefen ges i uppdrag att återkomma till nämnden avseende eventuellt 
kommande behov av ny förskola. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån beslut i Kommunstyrelsen KS 2018 § 238 genomförs, under våren och sommaren 
2019, lokalanpassningar inför den nya skolorganisationen F-6, 7–9 till en summa av 0,6 
mkr. Dessa lokalanpassningar sker bl.a. på Peterslundsskolan. 
 
Utbildningsförvaltningen har under året haft ett flertal fall där vårdnadshavare väljer att 
bosätta sig i Nyköping när skolplats inte kan garanteras. Även inom förskolan finns i 
dagsläget platsbrist och behovet av förskoleplatser bedöms av förvaltningen öka de 
kommande åren.  
 
Kommunchefen gavs med anledning av Utbildningsnämndens angivande av kommande 
behov av skollokaler inom ramen för MBB 2019—21 i uppdrag att utarbeta förslag till 
långsiktig användning av Peterslundsskolan. Peterslundsskolan rymmer idag 40 elever per 
årskurs F-6, har idag lokaler som inte är anpassade till modern pedagogik och har därtill ett 
eftersatt underhåll som bidrar till att driftskostnaderna för skolan i termer av energikostnader 
är högre än vad de bör vara. Till skolstart 2019 önskade 54 vårdnadshavare 
Peterslundsskolan i första hand och skolan har plats för 40 elever i varje årskurs (totalt 280 
elever). För att möjliggöra det fria skolvalet bör alltså det totala antalet elevplatser vid 
skolan utökas.  
 
Kommunchefen har på delegation fattat beslut om en förstudie inför förprojektering av 
Peterslundsskolan. Denna har som ett av sina första uppdrag att besvara frågan om skolan 
efter ombyggnation kan ta emot 55 elever i per årskurs (F-6). En utbyggnad av antalet 
elevplatser vid Peterslundsskolan skulle innebära att vårdnadshavare har möjlighet att välja 
en skola nära hemmet vilket påverkar upplevelsen av Oxelösund som en attraktivare 
bostadsort positivt.  
 
Ett resultat av den förstudie som nu pågår kan vara att en eller flera av de 
förskoleavdelningar som idag ryms i huskroppen för Peterslundsskolan inte längre kommer 
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att kunna rymmas där. Vid en omställning av skolan skulle alltså dessa förskoleplatser 
behöva beredas på annan plats i kommunen. I detta sammanhang bör alltså antalet 
förskoleplatser utökas i kommunen för att svara upp mot nuvarande behov och vara del av 
eventuellt kommande behov av förskoleplatser med anledning av en eventuell omställning 
av Peterslundsskolan. 
 
På Stenviks förskola kan ytterligare förskoleplatser tillskapas i två etapper. Etapp 1 
innefattar en ombyggnation av den fastighet som idag har plats för 80 förskolebarn. Efter 
ombyggnation kan Stenviks förskola ta emot ytterligare 30 barn. I samband med den 
föreslagna ombyggnationen skapas möjligheter till en utomhusavdelning och en anpassning 
föreslås ske av lokalerna för Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger. Genom 
åtgärden åstadkoms ett bättre lokalutnyttjande. Ombyggnation planeras ske under 
sommaren 2019. Etapp 1 beräknas kosta 940 tkr varav 190 tkr utgör avsättning för 
osäkerhet och risk.  
 
Etapp 2 i ombyggnationen av Stenviks förskola innebär en ombyggnad av befintlig fastighet 
som idag är ateljé och gymnastiksal samt en byggnation av gångtunnel mellan 
fastigheterna. Etapp två skapar plats på förskolan för ytterligare 20 barn och kostnaden 
beräknas till 2,5 mkr varav 0,5 mkr utgör avsättning för osäkerhet och risk. Ombyggnationen 
beräknas ske under hösten 2019.  
 
Genom ombyggnationen av Stenviks förskola tillskapas ytterligare förskoleplatser och 
bereds möjlighet att rymma del av de förskolebarn som vid en eventuellt kommande 
ombyggnad av Peterslundsskolan inte kommer att rymmas i skolan. 
 
Skulle en ombyggnation av Peterslundsskolan inte rymma de nuvarande 
förskoleavdelningarna i Peterslundsskolans huvudfastighet kommer behov finnas av att 
utveckla en ny förskola på annan plats i kommunen med upp till 6 avdelningar. Detta 
klarläggs via den förstudie inför förprojektering av Peterslundsskolan som nu sker. 
Förvaltningschefen föreslås få i uppdrag att återkomma till nämnden kring eventuellt behov 
av ny förskola. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Utredning lokalbehov förskola och skola  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att ombyggnation av Stenviks förskola 
bereds genom ombyggnation av befintlig fastighet för att skapa plats för 30 barn genom 
anpassning av lokaler för omsorg på kvällar, nätter och helger till en summa av 940 tkr. 
 
Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att ombyggnation av Stenviks förskola 
bereds genom ombyggnation den del av befintlig fastighet som idag är ateljé och 
gymnastiksal samt en byggnation av gångtunnel mellan fastigheterna för att skapa plats för 
20 barn.  
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Förvaltningschefen ges i uppdrag att återkomma till nämnden avseende eventuellt 
kommande behov av ny förskola. 
 
______ 
 
Beslut till: 
 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd) 
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Un § 25        Dnr UN.2019.35               
 
 
Riktlinjer systematiskt kvalitetsarbete  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för nämndens systematiska 
kvalitetsarbete och detta ska återrapporteras till nämnden i kvartal 3. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
nämndens systematiska kvalitetsarbete och detta ska återrapporteras till nämnden 
i kvartal 3. 

  
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (FÅ) 
 


