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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden  

  
2019-09-23  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Kommunhuset, Hävringe kl 08.15 - 11.30 
 

Beslutande Britta Bergström (S)   
 Claes-Göran Borrman (S)   
 Stefan Johansson (M)   
 Sofia Bergli (S)   
 Peter Karlsson (S)   
 Mariela Perez (V)   
 Haifaa Alkhaldi (M)   
 Karin Paulsson (L)   
 Gun Holmstens (SD)   
     
Ej tjänstgörande   
ersättare och övriga Jonas Widegren (S) 
deltagare Rune Tschemernjack (S) 
 Ann Abrahamsson (C) 
   
   
   
   
 Pär Blom Projektledare  
 Anna-Karin Hammar Samordnare 
 Thomas Hermansson Sekreterare 
 Mikael Wallström Förvaltningschef 
 Anna Bjurenborg Utvecklingsledare 
 Camilla Örnebro Verksamhetsekonom 
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 58  - 68  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Britta Bergström  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Stefan Johansson    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-09-23  
Datum för 
anslagsuppsättande 2019- Datum för  

anslagsnedtagande 2019- 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2019-09-23   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 58        Dnr UN.2018.27               
 
 
Socialtjänst och skola i samverkan  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen i utredningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Regeringen har gett Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett 
treårigt utvecklingsarbete i syfte att förbättra samverkan. 
Social- och omsorgsförvaltningens och Utbildningsförvaltningens förvaltningschefer har från 
respektive nämnd i april 2018 fått ett utredningsuppdrag att arbeta fram ett förslag på hur 
skolan och socialtjänsten kan samverka i att arbeta förebyggande för elevernas bästa.  
Verksamhetscheferna för barn- och elevhälsan och IFO barn och unga har inventerat 
behovet i sina respektive verksamheter, fört dialog med medarbetare inom barn- och 
elevhälsa och IFO barn och unga samt gjort omvärldsbevakning. 
Utredningen beskriver bakgrunden till varför det är angeläget att få till stånd en fungerande 
samverkan och samarbete mellan skolan och socialtjänsten runt elever med oroande 
skolfrånvaro. Exempel ges på hur andra kommuner arbetat med frågan samt en 
nulägesbeskrivning för Oxelösund.  I texten sammanfattas även vad som framkom från den 
statliga utredningen (SOU 2016:94). 
Utredningen utmynnar i tre förslag på samverkansformer. Förslagen innehåller en 
beskrivning av arbetsmetoder, vilken kompetens som behövs, förväntade effekter samt en 
uppskattning av resursåtgång.  
Utredningens förslag innebär att det inrättas en ny befattning för den/de resurser 
som ska riktas till skolan. Den nya befattningen föreslås få titeln skolstödjare. 
Syftet är att detta på ett tydligt sätt markerar vilket sorts uppdrag som är kopplat till 
titeln.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Utredning socialtjänst och skola i samverkan 
Utredning soicaltjänst och skola i samverkan 20190911.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Anna-Karin Hammar informerar  
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen i utredningen. 
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______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Social- och omsorgsförvaltningen (för kännedom) 
Enhetschef (för åtgärd) 
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Un § 59        Dnr UN.2019.19               
 
 
Information och rapporter 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningschefen får i uppdrag att föreslå en ansvarig enligt Lex Maria 
anmälningar till utbildningsnämnden. 
 
Utbildningschefen får i uppdrag att ta fram underlag och en utredning för att 
säkerställa elevens rätt till studiehandledning, Ekonomiskt och pedagogiskt. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Pär Blom Projektledare informerar från byggnationen av nya Oxelöskolan.  
 

 
Utbildningschef Mikael Wallström informerar: 
 
- Budget i balans för Utbildningsnämnden.  
- Processen med skolval samt överklagan av några beslut. 
- Lex Maria, utbildningsnämnden måste utse en tjänsteperson som är medicinskt 

ansvarig 
- Uppsägning av avtalet mellan Oxelösundskommun och IST.  
- Utbildningsnämndens möjligheter att göra besök i nämnden olika verksamheter.  
- Grundbeloppet gällande omsorg på obekväma tider. Frågan är ställt till 

gemensamma servicenämnden.  
- Rättsliga beslut gällande blöjor i maxtaxan. 
- Utvärdering av sommarskolan. 
- Framtidstron inom omvårdnadsprogrammet. Elever hoppar av och söker andra 

utbildningar 
- Modersmål och studiehandledning, på elevernas språk utifrån elevernas 

rättigheter.  
- Arbetet inför internkontrollplanen 2020.  
- Ökat behov av särskilt stöd.  
-  Projekt Campus, Projektkartläggning av campus.  
- 105 utvecklingsarbeten pågår nu inom utbildningsförvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag 
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Ordförande föreslår att utbildningschefen får i uppdrag att föreslå en ansvarig enligt 
Lex Maria. 
 
Ordförande föreslår att utbildningschefen får i uppdrag att ta fram underlag för att  
säkerställa elevens rätt till studiehandledning, Ekonomiskt och pedagogiskt.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två tilläggsyrkanden och finner att 
Utbildningsnämnden beslutar enligt dessa. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningschef (FÅ) 
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Un § 60        Dnr UN.2019.23               
 
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning på huvudmannanivå 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19–20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning av Oxelösunds kommun avseende de förutsättningar huvudmannen 
skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl 
huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen. 
Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden. På varje område 
bedöms om huvudmannen uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera 
delar eller i låg utsträckning. Om en huvudman bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg 
utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver 
inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs också av 
huvudmannen. 
Skolinspektionen har i sin granskning fastställt att Oxelösunds kommun har 2 
utvecklingsområden där åtgärder behöver vidtas. Dessa är;  
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet 
Huvudmannens kompensatoriska arbete 
Huvudmannen ska senast den 29 maj 2020 redovisa vilka förbättringsåtgärder som 
vidtagits. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un- Beslut huvudmannanivå 
Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Oxelösunds kommuns ansvar för 
grundskola.pdf  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Un § 61        Dnr UN.2019.40               
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 19/20  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen jobbar med att utveckla kvalitetsuppföljning med syfte att tydliggöra 
processerna. Den förvaltningsgemensamma enkäten kommer att revideras så att frågor 
tydligare kopplas till läroplanen och nämndens mål.  

 
Ett årshjul tas fram till rektorer med tydliga instruktioner kring när och hur underlag 
och analyser ska redovisas till förvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Systematiskt kvalitetsarbete september 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 62        Dnr UN.2019.16               
 
 
Avräkning barn- och elevpeng 2019  
 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
 
Godkänna avräkning barn- och elevpeng för perioden mars-september 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen 
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem och gymnasiet. Enligt budgetreglerna görs tre avräkningar varje år, 
perioden mars-september visar avräkningen 5 172 tkr. Avräkningen finansieras med medel i 
reserven för oförutsett.  

 
Avräkningen per september 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. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf 
barn- och elevpeng för olika åldrar. För mars-september, uppgår summan 5 172 tkr. I 
summan ingår även ersättning för ett ökat antal gymnasieelever, denna siffra finns det dock 
en osäkerhet kring som i så fall får justeras kommande månader. Avräkning för 
gymnasieelever är preliminär på grund av att den definitiva antagningen inte är klar i 
september för elever som börjar sitt första gymnasieår. 

 
Resultatet av avräkningen för mars-september (det faktiska antalet barn och elever som 
finns registrerade i UN:s verksamhetssystem den 15:e i varje månad och som stämts av 
mot det prognostiserade antalet barn och elever) visar att det i genomsnitt är fler barn, se 
bilaga med detaljerad specifikation om fördelning mellan verksamheterna.  

 
Avräkningen med 5 172 tkr, som medför anslagsjustering ska beslutas av 
Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Avräkning barn- och elevpeng mars till september 2019 
Bilaga 1 Avräkning barn-och elevpeng mars-september 2019.pdf  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avräkning barn- och elevpeng för 
perioden mars-september 2019. 
 
______ 
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Beslut till: 
KS (för åtgärd) 
Ekonomichef (för kännedom) 
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2019-09-23   
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Un § 63        Dnr UN.2019.49               
 
 
Ansökan om utökat anslag för städkostnader 2019  
 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
 
Utöka Utbildningsnämndens anslag för städkostnader för 2019 med sammanlagt 160 tkr. 
Finansiering tas via reserven KS oförutsett. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har inte täckning för tillkommande kostnader, om 160 tkr, för 
städkostnader av nya paviljongen Peterslunds förskola. Anslaget för 
städkostnaderna för 2019 var budgeterat 572 tkr. Nu visar Peterslunds förskola en 
negativ avvikelse och det avser den utökade kostnaden för den tillkomna 
paviljongen. Utökade kostnad per månad är 13 345 kr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Ansökan om utökat anslag för städkostnader 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att utöka Utbildningsnämndens anslag för städkostnader 
för 2019 med sammanlagt 160 tkr. 
Finansiering tas via reserven KS oförutsett. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 
Ekonomichef (för kännedom) 
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Un § 64        Dnr UN.2019.3               
 
 
Delårsrapport och bokslut 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna delårsrapport 2019. 
 
 
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. Egen statistik används till viss del, men ska 
tolkas med försiktighet, till dess att officiell statistik publicerats. Detta för att undvika 
oklarheter mellan delår och bokslut.  
Under de senaste åren har elevernas kunskapsnivå varierat mellan åren. Enligt egen 
statistik ser vi en trend av ökande måluppfyllelse i åk 6. I åk 9 är trenden nedåtgående. 
Många olika faktorer påverkar elevernas resultat i skolan. Det som påverkar resultatet på 
kort sikt är elevernas studiero, tillgång till utbildade lärare, tillgång till ändamålsenliga lokaler 
och läromedia med mera. Under det senaste året har det blivit allt fler elever i våra skolor 
vilket medför att det är trängre i klassrummen och att skolorna har fått tagit till provisoriska 
lösningar för att lösa klassrumsbristen.  
Många olika faktorer kommer under det fortsatta året att påverka elevernas studieresultat 
negativt. Faktorer som påverkar detta är stora ombyggnationer av lokaler och höga 
sjukskrivningstal på personal. Kostnaderna för tillfälliga lokallösningar är dyra och medför 
även högre personalkostnader för utbildningsnämnden. 
Utbildningsnämnden visar ett negativt resultat per augusti, -5,3 mkr, inklusive 
preliminär avräkning ger det ett negativt resultat för perioden -1,0 mkr. Preliminär 
avräkning för helåret av Kommunfullmäktiges barn-och elevpeng (KF barn och 
elevpeng) är framräknad till 8,4 mkr och redovisas i kolumnen prognos inklusive 
avräkning. När fordran hämtas hem beräknas utbildningsnämndens årsprognos till 
-7,0 mkr.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Delårsrapport 2019 
Utbildningsnämndnes delårsrapport 2019.pdf  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna delårsrapport 2019. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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Un § 65        Dnr UN.2019.48               
 
 
Sammanträdesdagar 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Följande sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden fastställs. 
 
25 februari (heldag) 
26 februari (heldag) 
27 april 
25 maj 
31 augusti 
21 september 
23 november 
14 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 planerat som en heldag, 
datumet kommer sammanstrålar då också med Vård- och omsorgsnämnden.  
Utbildningsnämndens sammanträden börjar klockan 8.15 om inget annat anges. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sammanträdesdagar 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Följande sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden fastställs 
 
25 februari 
27 april 
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25 maj 
31 augusti 
21 september 
23 november 
14 december 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår att även den 26 februari läggs till som en heldag,  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna tilläggsyrkandet 
och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt dessa. 
 
Reservation 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningsförvaltningen (FK) 
Utbildningsnämnden (FK) 
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Un § 66        Dnr UN.2019.18               
 
 
Delgivningar 2019  
 
 
Delges 
 
Protokoll 2019-09-04 - Ks § 120 Budget i balans 2019 Utbildningsnämnden 
 
Protokoll Ks 2019-09-04 § 123 Utredning angående hantering av KAA, barn och 
elevpeng 
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Un § 67        Dnr UN.2019.18               
 
 
Balanslistan  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Balanslistan gås igenom och läggs till handlingarna  
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Un § 68        Dnr UN.2019.17               
 
 
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 2019-09-23 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutet 
hittas 

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

Castor 

Mikael Wallström 190821 H.21 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 
efter individuell 
prövning 

Castor 

Mikael Wallström 190821 H.21 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 
efter individuell 
prövning 

Castor 

Mikael Wallström 190821 H.21 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 
efter individuell 
prövning 

Castor 

Mikael Wallström 190823 K.5 Beslut om elevresor 
efter individuell 
prövning 

Castor 

Mikael Wallström 190826 H.21 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 
efter individuell 
prövning 

Castor 

Mikael Wallström 190823 I.13 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 
efter individuell 
prövning 

Castor 
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Mikael Wallström 190827 H.21 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 
efter individuell 
prövning 

Castor 

Mikael Wallström 190829 H.21 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 
efter individuell 
prövning 

Castor 

Mikael Wallström 190829 H.21 Beslut om att avslå 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Castor 

Mikael Wallström 190905 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Castor 

Mikael Wallström 190905 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Castor 

 
 
 
 
______ 
 
 


