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Un § 26        Dnr UN.2019.25               
 
 
Presentation Campus Oxelösund   
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Rektor, Morgan Andersson, kommer att informera om Campus Oxelösund. Vid 
presentationen av Campus nya uppdrag kring utbildningsplikt kommer även Nicklas Lantz, 
sektionschef på Arbetsförmedlingen med ansvar över Etableringsuppdraget att medverka. 
Informationen kommer huvudsakligen delas upp i två delar: 

• Campus utmaningar på kort och lång sikt 
• Utbildningsplikt 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Information Campus Oxelösund  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Morgan Andersson Rektor på Campus och Niklas Lantz från Arbetsförmedlingen 
informerar. 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 27        Dnr UN.2019.17               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019  
 
 
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 2019-04-29 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutet 
hittas 

Mikael Wallström 190222 G.1 Beslut om mer tid på 
förskola 

Pärm, dispens, UF arkiv 

Mikael Wallström 190305 G.1 Beslut om mer tid på 
förskola 

Pärm, dispens, UF arkiv 

Christer Lindahl 190313 E.7 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Christer Lindahl 190313 E.7 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Christer Lindahl 190313 E.7 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Defne Koman Alm 190314  Tillsvidareanställning 
N-Em 

Personakt 

Mikael Wallström 190321 G.2 Beslut om mer tid på 
förskola 

Pärm, dispens, UF arkiv 

Morgan Andersson 190402 P15 Avbrott studier Svetsutbildning: 3 
Vård och Omsorg: 3 
Engelska GY: 1 
Grund Svenska: 2 
Grund engelska: 3 
Matematik: 1 
Svenska som 2a språk: 2 
Blanketter finns på 
Campus 

Mikael Wallström 190403 G.1 Beslut om mer tid på 
förskola 

Pärm, dispens, UF, arkiv 
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Christer Åhlfeldt 190401  Tillsvidare 
anställning, inlasad 
J-Hm 

Finns i personakt 

Mikael Wallström 190408 L.1 Avslag på ansökan 
om tid på fritids 

Pärm, dispens, UF arkiv 

Christer Lindahl 190418 E.7 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

 
 
 
 
______ 
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Un § 28        Dnr UN.2019.18               
 
 
Delgivningar 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges 
 
Protokoll 2019-04-03 - Kf §26 
 
 
______ 
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Un § 29        Dnr UN.2019.2               
 
 
Ekonomisk uppföljning 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen.  
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden visar ett negativt resultat per mars -1 820 tkr.  
Preliminär avräkning av Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng (Kf barn och elevpeng) för 
perioden är framräknad till 2 683 tkr och när fordran hämtas hem beräknas 
utbildningsnämndens resultat för perioden 863 tkr.  
Preliminär avräkning för helåret är framräknad till 14 183 tkr och därmed blir 
utbildningsnämndens årsprognos -336 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Ekonomisk uppföljning mars 2019  
Ekonomisk uppföljning mars 2019 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 30        Dnr UN.2019.12               
 
 
Yttrande över revisionsrapport - integrationen av nyanlända  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden antar utarbetat svar på de förtroendevalda revisorernas 
synpunkter med anledning av revisionsrapport Integration av nyanlända. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2015 kommunens Integrationsplan med det övergripande målet 
att 50 % av alla nyanlända ska ha egen försörjning inom etableringsperioden. Med egen 
försörjning avses arbete, studier eller a-kassa. Målet ska mätas 2018 samtidigt som planen 
i mellantiden kompletterats, förtydligats och tillförts en konkret åtgärdsplan.  
Åtgärdsplanen har tagits fram av integrationsnätverket där kommunens samtliga 
förvaltningar och bolag ingår. Arbetet har inriktats på att ta fram konkreta åtgärder som 
underlättar och förbättrar integrationen av de nya medborgare som kommer till Oxelösund 
från andra länder och kulturer. Åtgärdsplanens åtgärder har hittills följts upp inom 
integrationsnätverket men har inte beslutats av Kommunstyrelsen.  
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens arbete med 
integration av nyanlända vuxna med uppehållstillstånd. Syftet har varit att bedöma om 
arbetet med integration sköts på ett ändamålsenligt sätt.  
EY:s övergripande bedömning är att kommunens arbete med integration av nyanlända i de 
flesta hänseenden fungerar bra. EY rekommenderar dock att Kommunstyrelsen tydliggör 
styrning och uppföljning av arbetet. 
De förtroendevalda revisorerna gör med anledning av revisionsrapporten följande 
bedömning: 

- Kommunen har en ändamålsenlig organisation med fungerande former för 
samverkan och samarbete på operativ nivå både internt och externt 

- Kommunfullmäktiges integrationsmål behandlas årligen i mål- och budget samt i 
delårs- och årsredovisningarna men att de inte har mätts och följts upp sedan 2016 

- Styrelse och nämnder har införlivat fullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner. Då 
de inte har brutits ner kan integrationsinsatserna på nämndnivå vaken styras eller 
följas upp 

- Det är positivt att det nu ska påbörjas ett arbete med att utveckla mål och mått 
- Det kan övervägas om ansökningar om externa bidrag till integration bör kanaliseras 

och sammanhållas via integrationssamordnaren 
De förtroendevalda revisorerna instämmer i EY:s rekommendationer att Kommunstyrelsen 
behöver ta ett starkare grepp över arbetet med integrations- och åtgärdsplanen samt att 
målet behöver definieras tydligare, målsättas, kontinuerligt följas upp och utvärderas så att 
lämpliga åtgärder kan vidtas redan under etableringsperioden. 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 9  
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden  2019-04-29  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Kommunfullmäktiges integrationsmål behandlas årligen i mål- och budget samt i delårs- och 
årsredovisningarna men att de inte har mätts och följts upp sedan 2016 

Då integrationsplanen fastställdes i slutet av 2015 tolkade Kommunstyrelseförvaltningen att 
målsättningen för arbetet med start under 2016 skulle följas upp efter två år, det vill säga 
2018 då målet är formulerat att de 50 % av de nyanlända ska ha egen försörjning efter 
etableringsperioden som just är två år. Detta utgör anledningen till att uppföljning inte skett.  
Individer, framförallt i studier på SFI och i etableringsprogram har under denna tid följts upp 
systematiskt och kontinuerligt genom individuella planer samt genom en samling 
verksamhetsövergripande och relevanta uppföljningsvariabler inom integrationsnätverket. 
Styrelse och nämnder har införlivat fullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner. Då de inte 
har brutits ner kan integrationsinsatserna på nämndnivå vaken styras eller följas upp 

Utbildningsförvaltningen instämmer i revisorernas synpunkt. Förvaltningen har inom ramen 
för MBB 2020-22, tillsammans med övriga förvaltningar, fått i uppdrag att genomföra ett 
utvecklingsarbete som innefattar såväl mål och mått för fullmäktige och nämnd, som en 
revidering av åtgärdsplanen.  
Arbetet förväntas leda till att KF:s mål följs upp på ett mer ändamålsenligt sätt, att 
nämnderna bryter ner det övergripande målet i, för nämnderna, mer relevanta mål, samt att 
en tydligare rapportering av åtgärder i integrationsplanens del 2.  
Det kan övervägas om ansökningar om externa bidrag till integration bör kanaliseras och 
sammanhållas via integrationssamordnaren  

Det kommunala integrationsarbetet stöds till viss del av bidrag som antingen betalas ut som 
en schablonersättning eller söks. 
Kommunstyrelseförvaltningen utredde frågan om att ensa återsökningen av bidrag 
via en controller under 2017. De värderingar som då gjordes landade i slutsatsen 
att det var mer framgångsrikt och bättre att varje verksamhet, där insikten om de 
aktuella individerna är som störst, är de mest lämpade för detta ändamål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Yttrande över revisionsrapport - integrationen av nyanlända 
Revisionsrapport - granskning av integration av nyanlända 
Missiv - integrationen av nyanlända  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsnämnden antar utarbetat svar på de förtroendevalda revisorernas synpunkter 
med anledning av revisionsrapport Integration av nyanlända. 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
Revisorerna (för kännedom)
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Un § 31        Dnr UN.2019.24               
 
 
Yttrande över uppföljning av granskning och genomlysning av 
utbildningsnämnden 2016/2017  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta svaret och skicka det vidare till Kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
 
EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer följt upp revisorernas 
granskning av utbildningsnämnden 2016 samt PwCs genomlysning av nämnden våren 
2017.  
Syftet med revisionsgranskningen var att se om nämnden hade tillräcklig styrning och 
uppföljning av kommunfullmäktiges mål ”Trygg och säker uppväxt” avseende grundskolan 
samt om styrning och uppföljning av elevernas resultat var tillräcklig och ändamålsenlig. 
Bakgrunden var tidigare kritik samt anmärkningar 2012 och 2016. 
 
Syftet med genomlysningen, beställd av kommunstyrelsen som ett led i uppsiktsplikten, var 
sammanfattningsvis att belysa nuläget och framtida förutsättningar med betoning på 
effektivitet. Den omfattande samtliga skolformer och fokuserade på ledning och styrning, 
administration, förskole- och skolstruktur, bemanning, lokalutnyttjande 
undervisningstid/pedagogers arbetstid samt elevers resultat.  
 
Nämnden ser allvarligt på den kritik som revisorerna riktar. Nämnden tar till sig av kritiken 
och ska givetvis besvara de synpunkter som revisionen kommit med.  
 
Utbildningsnämnden har inte vid sina sammanträden 2017 eller 2018 hanterat resultatet av 
granskningen och genomlysningen. Genomlysningen beställdes av Kommunstyrelsen som 
ansvarig nämnd och redovisades också till Kommunstyrelsen. Däremot har nämnden 
hanterat rekommendationer från granskningen och genomlysningen enskilt vid olika 
sammanträden samt i andra samverkansforum. Det har i vissa fall lett till beslut såsom 
överförande av ansvaret för barn och elevpeng i vars beredning nämnden har varit 
involverad samt att förändra skolorganisationen från F-5,  6–7 till F-6, 7-9. En process som 
verkställs till läsåret 19/20.  

 
Sammanfattningsvis anser Utbildningsnämnden att samtliga rekommendationer 
har behandlats och att dessa är åtgärdade eller delvis åtgärdade då de är i en 
process av att åtgärdas. Många av rekommendationerna är frågor som kräver en 
långsiktighet och uthållighet vid genomförande och där insatser ännu inte går att 
mäta alternativt se resultatet av. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Yttrande till revisonen gällande uppföljning av granskning och 
genomlysning av UN 2016/2017 
Missiv - uppföljning av granskning och genomlysning av utbildningsnämnden 2016/2017 
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Uppföljning av granskning samt genomlysning genomförda 2017 inom 
Utbildningsnämndens verksamhetsområde.pdf 
Bilaga 9 Protokoll 20181112 SKA.pdf 
Bilaga 8 Protokoll 20180925 SKA.pdf 
Bilaga 7 Protokoll 20180528 SKA.pdf 
Bilaga 6 Protokoll 20180423 SKA.pdf 
Bilaga 5 Protokoll 20171211 SKA.pdf 
Bilaga 4 Protokoll 20171121 SKA.pdf 
Bilaga 34 UN Lokalbehovsutredning.pdf 
Bilaga 33 KS20181128 Ramdalsskolan.pdf 
Bilaga 32 KS20181128 Breviksskolan.pdf 
Bilaga 31 KS20180926 Peterslundsskolan.pdf 
Bilaga 30 KS20180926 Frösängs förskola.pdf 
Bilaga 3 Protokoll 20170925 SKA.pdf 
Bilaga 29 KS20180530 Ramdalsskolan.pdf 
Bilaga 28 KS20180530 Peterslundsskolan.pdf 
Bilaga 27 KS20180516 beslut ny förskola skola.pdf 
Bilaga 26 KS20180425 utredning lokaler.pdf 
Bilaga 25 KS20180425 Ramdalsskolan.pdf 
Bilaga 24 KS20180425 Campus.pdf 
Bilaga 23 KS20171129 Försängs förskola.pdf 
Bilaga 22 KS20171025 Försängs förskola.pdf 
Bilaga 21 KS20171018 Ramdalsskolan.pdf 
Bilaga 20 KS20170906 Breviksskolan.pdf 
Bilaga 2 Protokoll 20170829 SKA.pdf 
Bilaga 19 KS20170308 ny förskola skola.pdf 
Bilaga 18 KS20170125 ny förskola skola.pdf 
Bilaga 17 Försörjningsplan för IT-tjänster.pdf 
Bilaga 16 Protokoll riktlinje för samverkan UN, VON,.pdf 
Bilaga 15 KS20181128 samverkan UNUSO.pdf 
Bilaga 14 KS20170927 BEP.pdf 
Bilaga 13 KS20181219 förändrad skolorganisation.pdf 
Bilaga 12 UN Protokoll förändrad skolorganisation 20180925.pdf 
Bilaga 11 Protokoll 20190227 SKA.pdf 
Bilaga 10 Protokoll 20181217 SKA.pdf 
Bilaga 1 Protokoll 20170529 SKA.pdf 
Yttrande till revisionen gällande uppföljning av granskning och genomlysning av 
Utbildningsnämnden 20162017.pdf  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta svaret och skicka det vidare till Kommunfullmäktige.  
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
Förvaltningschef (för kännedom)
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Un § 32        Dnr UN.2019.30               
 
 
Konsekvensbeskrivning UN 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Fastställa konsekvensbeskrivning 2020–2022 daterad 2019-04-16 och skicka den 
till mål-och budgetberedningen (MBB). 
 
Sammanfattning 
 
Den preliminära ramen innebär att Utbildningsnämnden har att hantera en besparing samt 
kostnadsminskning inför kommande period. 
Det innebär, beroende på vilka beslut nämnden fattar, märkbara förändringar och 
utmaningar i flera verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Konsekvensbeskrivning 2020-2022 
Konsekvensbeskrivning UN 2022 MBB 190416.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Fastställa konsekvensbeskrivning 2020–2022 daterad 2019-04-16 och skicka den 
till mål-och budgetberedningen (MBB). 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd) 
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Un § 33        Dnr UN.2018.30               
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Rektorer och förskolechefer har skrivit kvalitetsredovisningar. I redovisningen ingår att 
analysera resultatet av den förvaltningsgemensamma enkäten, måluppfyllelse hos 
eleverna, SKA-planer (enheternas arbete med sina utvecklingsområden) samt arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling. Enheternas redovisningar har sammanställts på 
huvudmannanivå och delats upp i 2 delar; Förskola och Grundskola/Musikskola  

 
Just nu pågår ett arbete, på Campus och förvaltningen, med att beskriva Campus 
komplexa verksamhet genom de processer som bedrivs i Campus regi. Syftet är 
att samla in ett beskrivande underlag som kan sammanställas och bli en del i 
Utbildningsförvaltningens arbete med att sprida kunskap och förståelse av 
målgruppen på Campus och för den samhällsnytta Campus bidrar till. När projektet 
är genomfört kommer detta vara en del i underlaget gällande SKA och redovisas 
för nämnden i maj alternativt augusti.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un- Systematiskt kvalitetsarbete april 2019 
SKA redovisning huvudmannanivå Grundskola  februari 2019.pdf 
SKA redovisning huvudmannanivå Förskola  februari 2019.pdf  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 34        Dnr UN.2019.31               
 
 
Utbildningsnämndens taxor 2020  
 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna utbildningsnämndens förslag på taxor för 2020. 
 
Sammanfattning 

Utbildningsnämndens taxor gällande musikskolan, avgift för förlorat busskort samt avgiften 
per månad för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås vara oförändrade för 
2020, med reservation för att justering av maxtaxa i förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg kan ske. Detta då denna är indexreglerad och justeras efter Skolverkets 
indexuppräkningar. Besked om nivåer för maxtaxa för 2020 kommuniceras under december 
2019 och eventuella justeringar görs därefter inför 2020.  

Förslag på Utbildningsnämndens taxor för 2020: 

Musikskolan 

• För deltagande i musikskolans verksamhet tas en terminsavgift ut på 750 kronor.  
• För syskon, till elev i musikskolans verksamhet, är avgiften lika med halv 

terminsavgift (375 kronor). Rabatten gäller enbart ett instrument för ett eller flera 
syskon. 

• För elev som delar i ensemblespel och musiklek är terminsavgiften 500 kronor  
• För deltagande i körsång är terminsavgiften 300 kronor.  
• För instrumenthyra är terminsavgiften 150 kronor 
 

Som syskon räknas biologiska syskon och/eller folkbokföringsadress. Det vill säga de som 
bor på samma folkbokföringsadress är att betrakta som syskon, oavsett om de är biologiska 
syskon eller inte. Biologiska syskon som är folkbokförda på olika adresser betraktas som 
syskon utifrån musikskolans avgifter.  
 
Rabatten gäller enbart ett instrument för ett eller flera syskon. Spelar syskonet (syskonen) 
fler än ett instrument tillämpas normal avgift på övriga instrument. 
 

Avgift för förlorat busskort 

• När en elev som tilldelats ett busskort tappar detsamma får eleven betala en 
administrativ avgift på 100 kr för att få ett nytt busskort. 

 
Taxa förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
Taxa för förskola och skolbarnomsorg tillämpas genom maxtaxa. Denna är 
indexreglerad och justeras efter Skolverkets indexuppräkningar. 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden  2019-04-29  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Utbildningsnämndens taxor 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna utbildningsnämndens förslag på taxor för 2020. 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (för åtgärd) 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2019-04-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 35        Dnr UN.2019.28               
 
 
E-förslag gratis sommarkort till Oxelösunds ungdomar  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
I mars 2018 inkom ett e-förslag att ungdomar, åk 6 – 9 samt gymnasiets åk 1-2, i 
Oxelösunds kommun ska få ett gratis busskort under sommarlovet. Förslagsställaren 
framför att det ”gör så att barn kan ta sig omkring på fritidsaktiviteter, sommarjobb och 
kompisar oavsett andra förutsättningar så som ekonomiska” och menar därför att alla barn 
ska ha samma förutsättningar oavsett föräldrarnas plånbok. 
Utbildningsnämnden ser gärna att kommunens ungdomar skulle ges möjlighet att 
åka gratis buss under sommarlovet men har inte några finansiella medel till detta 
under 2019. De kostnadsfria busskorten under sommarlovet 2018 finansierades av 
medel från Regeringen. Medel som inte finns med i den nya Regeringens budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Svar på medborgarförslag om gratis sommarbusskort 
E-förslag gratis sommarbusskort.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Avslå förslaget. 
______ 
 
Beslut till: 
Frågeställaren (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2019-04-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 36        Dnr UN.2019.19               
 
 
Information och rapporter 2019  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förvaltningschef Mikael Wallström informerar 
- Ny tillförordnad biträdande utbildningschef 
 
 
Ordförande Britta Bergström (S) informerar om 
- Sammanställning av synpunkterna gällande nattis 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2019-04-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 37        Dnr UN.2019.18               
 
 
Balanslistan  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Balanslistan gås igenom och läggs till handlingarna 
 
______ 
 
 


