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2019-08-28  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Kommunhuset, Hävringe kl 08.15 - 11.15 
 

Beslutande Britta Bergström (S)   
 Claes-Göran Borrman (S)   
 Ann Abrahamsson (C)   
 Sofia Bergli (S)   
 Peter Karlsson (S)   
 Thomas Löfdahl (V)   
 Haifaa Alkhaldi (M) Ej § 49  
 Karin Paulsson (L)   
 Jannike Zetterman (SD)   
 Gun Holmstens (SD) § 49  
Ej tjänstgörande  (S) 
ersättare och övriga Jonas Widegren (S) 
deltagare Rune Tschemernjack (S) 
 Lena Lundgren (S) 
 Mariela Perez (V) 
 Gun Holmstens (SD) Ej § 49 
   
   
   
 Christina Boman Biträdande förvaltningschef 
 Thomas Hermansson Sekreterare 
 Mikael Wallström Förvaltningschef 
 Anna Bjurenborg Utvecklingsledare 
 Camilla Örnebro Verksamhetsekonom 
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 47  - 57  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Britta Bergström  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Karin Paulsson    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-08-28  
Datum för 
anslagsuppsättande 2019-09-03 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-09-25 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Un § 47        Dnr UN.2019.45               
 
 
Val av justerare  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Till justerare för sammanträdet väljs Karin Paulsson (L). 
 
 
______ 
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Un § 48        Dnr UN.2019.2               
 
 
Ekonomisk uppföljning 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetsekonom redogör för ekonomisk uppföljning per juli 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Ekonomisk uppföljning juli 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom). 
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Un § 49        Dnr UN.2019.44               
 
 
Budget i balans 2019 för Utbildningsnämnden  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Dagbarnvårdarna som alternativ barnomsorg ska avvecklas. 
 
Skyndsamt slutföra utredningar gällande möjliga besparingar. 
 
Förvaltningschef prioriterar att skyndsamt slutföra utredningar av områden som kan 
effektivisera samt bidra till besparingar inom förvaltningen. Aktuella utredningar är: 

 
• Revidering av kostavtal i samverkan med äldreomsorgen och kostenheten. 
• Minskning av Verksamhetsstöd/tilläggsbelopp.  
• Effektiviseringar av vikarieanskaffning.   
• Utredningar kopplade till barn med särskilda behov (resursskola, samverkan, 

träningsskola, proaktiv elevhälsa, elever med omfattande skolfrånvaro) 
• Ersättning till leverantör av gymnasiestudier ses över och omfördelas. 

 
 

Utbildningschefen får i uppdrag att utveckla Campus Oxelösund genom att: 
 

• Utreda möjligheter till, samt lämna förslag på, andra utbildningsformer samt 
utbildningsalternativ.  

 
• Utreda möjligheten att utveckla socialt företagande. Detta i syfte att öka 

sysselsättningsgraden och minska försörjningsstödet bland medborgare 
med kort utbildning. 

 
• Utreda möjlighet till ökad samverkan med Breviksskolan och utreda 

möjlighet att genomföra individuella programmet på Campus. 
 

 Utredningen återrapporteras på nämndens sammanträde i november. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk prognos 190812 ger ett preliminärt resultat för budgetår 2019 av ett preliminärt 
minus på 6 miljoner kronor. Enligt budgetregler ska UN vid budgetårets slut ha en budget i 
balans. Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats, ska förvaltningschefen till 
nämnden och kommunchefen samordna och rapportera uppföljningen och lämna förslag till 
åtgärder till förväntad budgetavvikelse. Nämnden ska inom sin egen verksamhet göra 
omprioriteringar för att hålla sig inom tilldelad budgetram. Underskottet, vidtagna åtgärder 
och eventuella avvikelser från kommunmålen ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen 
via kommunchefen. UN har under vårens nämndsammanträden diskuterat olika alternativa 
lösningar för att nå en budget i balans. UN ska vid Kommunstyrelsens sammanträde den 
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4:e september redovisa vilka åtgärder som nämnden vidtagit för att nå en budget i balans 
samt vilka bedömningar nämnden gör. 

 
De förslag till besparingsåtgärder som UN har att ta ställning till är beräknade på helår. 
Åtgärderna har grupperats som två alternativ, A och B. Varje föreslagen åtgärd kan 
verkställas enskilt eller i kombination med andra åtgärder oavsett gruppering i alternativ. 
Åtgärder ha föreslagits inom verksamheter som ej är lagstadgade. Förslagen kan bidra till 
att UN närmar sig en budget i balans 2019 samt på sikt når en budget i balans. 

 
På förvaltningsnivå kan åtgärder i form av inköps- och anställningsstopp införas med start 1 
september 2019. Detta skulle kunna ge en ekonomisk effekt av ca 300 tkr per månad och 
närmare 4 miljoner på helår. Efter dialog har kommunchefen meddelat att införande av 
dessa åtgärder behöver värderas utifrån ett införande som omfattar samtliga kommunala 
verksamheter och inte bara delar av de kommunala verksamheterna.  
UN har gett förvaltningen i uppdrag att utreda Stenviks omsorg. Förvaltningen har därutöver 
på eget initiativ med anledning av det ekonomiska läget startat ett antal utredningar för att 
minska kostnaderna. Förvaltningen kan skyndsamt slutföra ett antal utredningar som 
föreslås i konsekvensbeskrivningen till budget 2020 och därmed ge nämnden underlag att 
fatta ytterligare beslut om besparingsåtgärder.  Helårseffekten av dessa utredningsåtgärder 
är ca 1.5 miljoner. 
Samtliga åtgärder har effekt på upplevd och reell kvalitet för medborgare och 
personal. Därutöver bedöms det bli påverkan på kommunens befolkningstillväxt, 
kompetensförsörjning samt på uppfyllandegrad av kommunmål. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - åtgärder budget i balans 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1.Ge förvaltningen i uppdrag att avveckla verksamheter utifrån föreslagna åtgärder i 
alternativ A. 
2. Ge förvaltningen i uppdrag att avveckla verksamheter utifrån föreslagna åtgärder i 
alternativ B. 
3. Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra enskilda åtgärder utifrån förslag A och B. 
4. Om beslut fattas om avveckling eller delavveckling enligt någon av punkterna 
ovan ger nämnden förvaltningen i uppdrag att upprätta och implementera en 
kommunikationsplan internt samt externt anpassat till beslut enligt ovan. 
 
Jäv 
Haifaa Alkhaldi (M) anmäler jäv. 
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Förslag 
 
Ordförande föreslår följande åtgärder  
 
Skyndsamt slutföra utredningar gällande möjliga besparingar. 
 
Förvaltningschef prioriterar att skyndsamt slutföra utredningar av områden som kan 
effektivisera samt bidra till besparingar inom förvaltningen. Aktuella utredningar är: 

 
• Revidering av kostavtal i samverkan med äldreomsorgen och kostenheten. 
• Minskning av Verksamhetsstöd/tilläggsbelopp.  
• Effektiviseringar av vikarieanskaffning.   
• Utredningar kopplade till barn med särskilda behov (resursskola, samverkan, 

träningsskola, proaktiv elevhälsa, elever med omfattande skolfrånvaro) 
• Ersättning till leverantör av gymnasiestudier ses över och omfördelas. 

 
Avveckla dagbarnvårdarna.  

 
Utbildningschefen får i uppdrag att utveckla Campus Oxelösund genom att: 
Utreda möjligheter till, samt lämna förslag på, andra utbildningsformer samt 
utbildningsalternativ.  
 
Utreda möjligheten att utveckla socialt företagande. Detta i syfte att öka 
sysselsättningsgraden och minska försörjningsstödet bland medborgare med kort 
utbildning. 
 
Utreda möjlighet till ökad samverkan med Breviksskolan och utreda möjlighet att 
genomföra individuella programmet på Campus. 
 
Utredningen återrapporteras på nämndens sammanträde i november. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om det egna förslaget och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt detta.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Un § 50        Dnr UN.2019.35               
 
 
Riktlinjer systematiskt kvalitetsarbete  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Huvudmannen är ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen och den som ska se till 
att det finns förutsättningar att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer 
kvalitet och likvärdighet. Huvudmannen ansvarar för att följa upp och utvärdera 
måluppfyllelsen för att vid behov kunna förbättra verksamheten så att målen uppfylls. 

 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska inriktas mot att uppfylla de nationella målen för 
utbildningen. Kravet i skollagen innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter 
systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i 
förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Syftet 
är också att skapa en delaktighet och dialog om måluppfyllelse och orsaker till eventuella 
brister samt redovisa kvalitetsarbetet på ett sådant sätt att det utgör underlag för 
kvalitetsutveckling samt ledning och styrning.  

 
För att säkerställa att detta sker på ett likvärdigt sätt har huvudmannen tagit fram 
riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet 
Riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet i Oxelösunds kommun.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (FK) 
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Un § 51        Dnr UN.2018.30               
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Rektorer i förskolan och grundskolan har genomfört kvalitetsredovisningar för läsåret 18/19. 
I redovisning ingår att redogöra för enhetens förutsättningar och resurser samt hur dessa 
har fördelats och använts. Följa upp och analysera resultat och måluppfyllelse hos barnen 
och eleverna samt utvärdering av mål och aktiviteter i enhetens SKA – plan (enheternas 
arbete med sina prioriterade utvecklingsområden). Rektor för Musikskolan samt chef för 
Centrala barn- och elevhälsan har skrivit kvalitetsredovisningar utifrån sina respektive 
verksamhetsområden.  
Förvaltningen kan konstatera att det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under 
läsåret 18/19 på flera plan. Framtagna mallar har skapat en större likvärdighet och en 
möjlighet att kartlägga mönster och variation inom och mellan enheterna. Det är fortsatt en 
lång process att ytterligare utveckla detta område och de processer som ligger till grund för 
insamling och analys av underlag.  
Nästa steg är att utveckla och fördjupa analysarbetet och vidare insatser utifrån 
det.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un  - SKA redovisning lärsåret 18/19  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (För kännedom) 
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Un § 52        Dnr UN.2019.32               
 
 
Synpunkter på riktlinjer för pedagogisk omsorg på kvällar, nätter 
och helger  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Utbildningschefen får i uppdrag utreda möjligheten att begära ersättning från 
annan kommun för kommunal nattomsorg. 
 
Sammanfattning 
 
Det har sammanlagt inkommit 18 synpunkter och 1 E-förslag 1 mars till 31 juli 2019. 
Innehållet i dessa synpunkter har behandlat följande områden från riktlinjen; öppettider, 
plats i förskolan, uppsägning av plats samt vistelsetid. 
 
Därutöver har flera av synpunkterna gett uttryck för en oro hos medborgare att den nya 
rutinen med att ansöka till en plats i Stenviks omsorg ska innebära att man inte får sin 
ansökan beviljad och därmed inte kan ha kvar sitt nuvarande arbete. Det är i första hand 
vårdnadshavare som lämnat synpunkter. 
 
Det nya ansökningsförfarandet har pågått under våren och gällande barn i förskoleålder 1-5 
år har 46 ansökningar inkommit och alla utom 1 har beviljats. För barn i åldern 6-12 år 
pågår fortfarande ansökningsförfarandet och beräknas vara klart i början av oktober.   
 
Kartläggningen visar att ca 50 % av vårdnadshavarna har en anställning vid SSAB och att 
ca 25 % har en anställning i någon av Oxelösunds kommuns verksamheter. Återstående 25 
% har anställningar inom olika branscher och företag i Oxelösund och Nyköping. 
 
Det insamlade underlaget visar att vårdnadshavare i viss utsträckning schemalägger sina 
barn och sedan inte utnyttjar platsen i enlighet med schema. Kartläggningen visar i nuläget 
att det i större utsträckning är de äldre barnen som inte utnyttjar sin plats i enlighet med 
schema.  
 
Utnyttjandegraden av omsorgen varierar över tid och insamlat underlag visar att variationen 
är mellan 0 till ca 9 barn per natt. Under dagtid är utnyttjandegraden något högre men 
variationen är fortsatt stor. 
 
Utifrån genomgång av synpunkter och den kartläggning av statistik som UF presenterar ser 
UN att den riktlinje, för pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger, som beslutades 
2019-02-27 samt reviderades 2019-03-15 ska fortsatt gälla. Detta utifrån att kartläggningen 
visar att det finns ett behov hos medborgarna av omsorg på kvällar, nätter och helger.  
 
 
Den gällande riktlinjen utgår från ett barnperspektiv samt ger medborgare möjlighet att 
kombinera familjeliv med arbete på obekväm arbetstid.  
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UF kommer fortsatt kartlägga beläggning och utnyttjandegrad under hösten 2019 
för att samla in ett underlag över tid och därmed ge UN en bredare bild av behov, 
efterfrågan och utnyttjandegrad. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - utredning av synpunkter kopplade till riktlinjen för omsorg på kvällar, 
nätter och helger  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår att utbildningschefen får i uppdrag utreda möjligheten att 
begära ersättning från annan kommun för kommunal nattomsorg. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om det framskriva förslaget och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt detta. 
 
Ordförande frågar sedan om det egna tilläggsyrkandet och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt detta. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (FK) 
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Un § 53        Dnr UN.2019.39               
 
 
E-förslag Förslag på riktlinjer för nattis  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Avslå förslaget. 
 
 
Sammanfattning 
 
I juni 2019 inkom ett e-förslag om riktlinjen för omsorg på kvällar, nätter och helger. 
Förslagsställaren lämnar en rad synpunkter kring de förändringar som den nya riktlinjen 
innebär.  
Utifrån genomgång av synpunkter och kopplat till den kartläggning av statistik som 
Utbildningsförvaltningen samlat in, mellan 1 april – 31 juli, kommer den riktlinje för 
pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger, som beslutades av Utbildningsnämnden 
2019-02-27 samt reviderades 2019-03-15 fortsatt att gälla.  

 
Den gällande riktlinjen utgår från ett barnperspektiv samt ger medborgare möjlighet 
att kombinera familjeliv med arbete på obekväm arbetstid.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Svar på E-förslag på riktlinjer för nattis 
E-förslag Förslag på riktlinjer för nattis.docx  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Avslå förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (FK) 
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Un § 54        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 2019-08-28 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutet 
hittas 

Mikael Wallström 190516 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 190513 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 190424 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Christer Lindahl 190521 E.7 Kränkandebehandlin
g 

Castor 

Christer Lindahl 190521 E.7 Kränkandebehandlin
g 

Castor 

Johan Persson 190522 K.5 Beslut om att avslå 
elevresor efter 
individuell prövning  

Castor 

Johan Persson 190522 H.21 Beslut att avslå 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Johan Persson 190522 I.13 Beslut om att bevilja Castor 
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skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Johan Persson 190523 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 190604 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 190604 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 
190607 

 Beslut om tid för 2 
barn i förskola 

Pärm, dispens, UF arkiv 

Mikael Wallström 
190612 

L.3 Beslut om tid på 
fritids 

Pärm, dispens, UF arkiv 

Mikael Wallström 
190612 

L.3 Beslut om tid på 
fritids 

Pärm, dispens, UF arkiv 

Peter Rasmussen 

180326 

I.10 Placera elev vid 
skolenhet enligt 
vårdnadshavares 
önskemål 

Akt i UF arkiv 

Christer Åhlfeldt 

180613 

I.10 Placera elev vid 
skolenhet enligt 
vårdnadshavares 
önskemål 

Akt i UF arkiv 

Mikael Wallström 

181217 

I.10 Placera elev vid 
skolenhet enligt 
vårdnadshavares 
önskemål 

Akt i UF arkiv 

Mikael Wallström 

190308 

I.10 Placera elev vid 
skolenhet enligt 
vårdnadshavares 
önskemål 

Akt i UF arkiv 

Mikael Wallström 

190501 

I.10 Placera elev vid 
skolenhet enligt 
vårdnadshavares 
önskemål 

Akt i UF arkiv 

Jennie Astbrant 

190524 

L.2 Besluta om 
mottagande i 
gymnasiesärskolan. 

Akt i UF arkiv 

Mikael Wallström 

190607 

I.10 Placera elev vid 
skolenhet enligt 
vårdnadshavares 
önskemål 

Akt i UF arkiv 

Mikael Wallström 
190613 

 Utökad tid för barn 
på Ramdalens 

I pärm med dispensbeslut i 
UF arkiv 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden  2019-08-28  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

förskola 
Mikael Wallström 190613  Beslut om mer tid på 

förskolan för ett 
syskonpar pga 
familjens situation 

Pärm i UF arkiv 

Mikael Wallström 190612 L.3 Beslut om tid på 
fritids under juli 
månad 

Pärm i UF arkiv 

Mikael Wallström 190612 L.3 Beslut om tid på 
fritids  

Pärm i UF arkiv 

Mikael Wallström 190620 H.21 Beslut att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 190625  Beslut om fortsatt 
placering för barn på 
Stenviks förskola 
kvällar, nätter och 
helger för ena 
vårdnadshavaren 

Pärm i UF arkiv 

Mikael Wallström 190627 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 190628 H.21 Beslut att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 190609 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 190702  Beslut om att en av 
vårdnadshavarna får 
nattbarnomsorg för 
sitt barn  

Pärm i UF arkiv 

Mikael Wallström 190718 L.12 Beslut om skolskjuts 
i gymnasiesärskola 
med enskild 
huvudman 
avseende 
gymnasiesärskoleel
ever 

Castor 

Mikael Wallström 190719 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 190729 K.5 Beslut om att bevilja 
elevresor efter 
individuell prövning  

Castor 
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Sammanträdesdatum 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Mikael Wallström 190814 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 190814 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 190820 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

Mikael Wallström 190820 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning. 

Castor 

 
 
______ 
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2019-08-28   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 55        Dnr UN.2019.18               
 
 
Delgivningar 2019  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Vid dagens sammanträde fanns inga delgivningar till utbildningsnämnden. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2019-08-28   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 56        Dnr UN.2019.19               
 
 
Information och rapporter 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Förvaltningschef Mikael Wallström informerar om 
 
- Projektering ny förskola. 
- Projektering Peterslund. 
- Processen med skolval - överklagan. 

  - Förskolechefer - Rektorer. 
  - Biträdande utbildningschef. 
- Samarbete med Nyköping. 
- Upphandling skolskjuts. 
- Kvotering bostadsbestånd. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2019-08-28   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 57        Dnr UN.2019.18               
 
 
Balanslistan  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Balanslistan gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
______ 
 
 


