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Un § 69        Dnr UN.2019.43               
 
 
Information dataskyddsförordning  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Andreas Siven, dataskyddssamordnare, informerar om dataskyddsförordningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Information av dataskyddsombud   
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 70        Dnr UN.2019.58               
 
 
Utredning gällande utveckling av Campus Oxelösunds verksamhet  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämndens beslut 
1.  Utbildningschef får i uppdrag att genomföra förslag i enlighet med alternativ 1. 
2.  Utbildningschef får i uppdrag att genomföra aktiviteter enligt 

Utbildningsnämndens prioriteringar från nedanstående förslag. 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösund som kommun måste möjliggöra för individen att kunna ta ansvar för sin 
personliga utveckling och lära genom hela livet, vilket kommer att ge stor effekt på hela 
kommunen, både internt och externt. Detta innebär att via Campus Oxelösund ska ett rikt 
utbud av lärande på alla nivåer med stor flexibilitet avseende tid, sätt och rum, kunna 
erbjudas.  
Eftersom de ekonomiska ramarna är begränsade och ambitionen är hög gäller det att 
Oxelösund hittar flexibla och smarta lösningar, där digitaliseringen och samverkan kommer 
att kunna bidra. Utredningen har lett fram till ett antal fokusområden där förslag föreslås, 
steg ska kunna tas mot ett aktivt livslångt lärande i Oxelösund. 
Alternativ 1 
Utbildningsnämnden beslutar att ge utbildningschefen i uppdrag att genomföra förslag till 
nästa steg enligt nedanstående prioriterade ordning: 
 
Prioritet 1 
Starta ett projekt: Effektivisera allmänna kurser på grundläggande och gymnasial nivå 
genom att i samverkan med andra kommuner i Sörmland utveckla nätbaserade kurser som 
kan användas i en blandad lärmiljö.   

 
Starta en förstudie: Utveckla lärlingsutbildningar i samverkan med det lokala näringslivet, 
inkl utveckla språkombudskoncept. 

 
Starta en förstudie: Att stärka kopplingen mellan Oxelösund och akademin genom att 
etablera kontakter med olika högskolor utifrån kompetensbehov i kommunen och i det 
lokala näringslivet samt ev samverkan med Nyköping. 
 
Prioritet 2 
Starta en förstudie: Utveckla uppdragsutbildningen på Campus genom att bredda utbudet 
(utöver Vård- och Omsorgskurser) samt att knyta avtal med fler parter (Arbetsförmedlingen, 
förvaltningar inom kommunen m fl). Särskilt fokus på hur samverkan med personalenheten 
ang kompetensutvecklingsupplägg för medarbetare inom kommunen skulle kunna erbjudas. 
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Starta en förstudie: Söka möjligheter att inom Drivhuset, i samverkan med privata aktörer, 
arbeta med hållbara sociala företagandeformer. 

 
Starta en förstudie:  Utökad samverkan mellan Breviksskolan och Campus Oxelösund inkl 
möjlighet att genomföra IM (Individuella programmet på Campus Oxelösund. 

 
Starta ett projekt: Rusta ett lärcentrum i Oxelösund som möjliggör livslångt lärande i 
Oxelösund och söka statsbidrag för att samverka med Campus Nyköping kring lärcentra. 

 
Tillsätta en arbetsgrupp som består av deltagare både från kommunen och SSAB för att 
utreda hur en samverkan skulle kunna utformas för att bygga ett gemensamt centrum för 
kompetens utifrån SSABs kompetensbehov. 

 
Prioritet 3 
Starta en förstudie: Utreda samverkan med Campus Nyköping om 
yrkeshögskoleutbildningar där Oxelösund möjligen skulle kunna bli en filial till Campus 
Nyköping. 
 
Alternativ 2 
Utbildningsnämnden beslutar att ge Utbildningschefen i uppdrag att genomföra 
aktiviteter enligt Utbildningsnämndens prioriteringar från listan över förslag till nästa 
steg. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Rapport gällande utredning att utveckla Campus Oxelösund 
Utredning gällande utveckling av Campus Oxelösunds verksamhet 
Information av organisationsskiss Campus  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsnämndens beslut 
1.  Utbildningschef får i uppdrag att genomföra förslag i enlighet med alternativ 1. 
2.  Utbildningschef får i uppdrag att genomföra aktiviteter enligt 

Utbildningsnämndens prioriteringar från nedanstående förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Un § 71        Dnr UN.2019.57               
 
 
Uppdrag gällande att utse Lex Maria ansvarig för 
Utbildningsnämnden  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden är vårdgivare och ytterst ansvarig för elevhälsans medicinska insats.  
 
I HSLF-FS 2017:40 (kap 6, 1 §), anges att: "Vårdgivaren ska fastställa rutiner som 
säkerställer att denne fullgör skyldigheten att utreda händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada, och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Vidare i HSLF-FS 2017:41 (4 §) anges mer specifikt att; "Anmälan enligt 3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslagen (2010:659) ska göras av den som vårdgivaren har utsett som 
ansvarig för anmälningsskyldigheten." 

 
Utifrån dessa lagkrav har Utbildningsnämnden gett verksamhetschef i uppdrag att 
utse en Lex Maria ansvarig för nämndens verksamheter. Uppdraget som ansvarig 
är delegerat till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MLA).  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Beslut gällande Lex Maria ansvarig för Utbildningsnämnden  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 72        Dnr UN.2019.60               
 
 
Utredning gällande att säkerställa elevernas rätt till 
studiehandledning  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen.  
 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har påbörjat kartläggning utifrån uppdraget att säkerställa elevens rätt till 
studiehandledning.  
 
Förvaltningen kan konstatera att vi i nuläget inte följer skolförordningen för grundskolan 
inom detta område. Detta utifrån att vi endast erbjuder studiehandledning i begränsad form.  
 
I grundskolan erbjuds studiehandledning endast i 4 språk; arabiska, tigrinja, polska och 
persiska. För att närma oss de krav som ställs i de nationella styrdokumenten krävs att vi 
erbjuder studiehandledning i minst 7 ytterligare språk; urdu, ryska, spanska, kurdiska, 
ungerska, kinesiska, thai.   
 
På Campus erbjuds studiehandledning i 3 språk; tigrinja, arabiska och persiska/dari. För att 
fullt ut ha möjlighet att stödja eleverna inom vuxenutbildningen bör en utökning ske och 
studiehandledning erbjudas i ytterligare 2 språk; urdu och ryska.  

 
Förvaltningen behöver medvetandegöra för UN att det i budgetarbetet inför 2020 
kommer att saknas medel för att möjliggöra att vi följer lagens krav kopplat till 
grundskolan. Vi saknar möjlighet att erbjuda studiehandledning i ett antal språk. 
Konsekvensen av detta är att de elever som ej ges studiehandledning riskerar att 
inte nå sin fulla potential och därmed inte klara skolans krav i samma utsträckning 
som andra elever.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Utredning säkerställa elevens rätt till studiehandledning  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen.  
 
______ 
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Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 73        Dnr UN.2019.47               
 
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Breviksskolan hösten 
2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med den tematiska kvalitetsgranskningen är att granska rektorns arbete med att 
analysera skillnader i elevresultat mellan klasser, och främja goda studieresultat för alla 
elever i ämnena svenska och matematik i årskurserna 7–9.  
De centrala frågeställningarna gäller i vilken utsträckning rektor gör en analys av skillnader i 
elevresultat mellan klasser, i vilken utsträckning rektor organiserar verksamheten, så att 
goda studieresultat främjas för alla elever och i vilken utsträckning rektor ger lärarna stöd, 
så att lärarna ska kunna främja goda studieresultat för alla elever. 
Skolinspektionen planerar att besöka skolan i november. I besökte ingår intervjuer 
med rektor, lärare i svenska och matematik, elevhälsa och lärare med 
specialuppdrag för ämnena svenska och matematik i årskurs 7–9. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Kvalitetsgranskning av resultatskillnader inom skolor  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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2019-11-21   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 74        Dnr UN.2019.40               
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 19/20  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett årshjul har upprättats för att tydliggöra när det systematiska kvalitetsarbetet ska 
redovisas till Utbildningsnämnden. 
Den officiella betygsstatistiken för åk 6 och åk 9 har publicerats av SCB. 
Förvaltningens tidigare analyser gällande måluppfyllelse bekräftas och insatser för 
ökad måluppfyllelse hos våra elever kommer att följas upp under läsåret och 
redovisas till nämnden i de kvalitetsredovisningar som finns angivna i årshjulet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Systematiskt kvalitetsarbete november 
Årshjul systematiskt kvalitetsarbete läsåret 20192020.pdf 
Betygsresultat åk 6 och 9 2017 till 2019.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 11 (27) 
  
Sammanträdesdatum 
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2019-11-21   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 75        Dnr UN.2018.55               
 
 
Internkontrollplan 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Godkänna uppföljning 2 av intern kontrollplan 2019. 
2. Godkänna föreslagna åtgärder och att Utbildningsförvaltningen återrapporterar vad som 

gjorts i nästa uppföljning.     
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 
2019. Interna kontrollplanen innehåller 6 kontroller och ska följas upp två gånger per år.  
Den andra uppföljningen har nu genomförts och avser perioden 1 maj – 13 november.  
Uppföljningen visar att 3 kontroller är godkända: 
Frånvarohantering  
Uppföljning av politiska beslut  
Kontroll gällande brottsregisterutdrag vid nyanställning 
Uppföljningen visar att 3 kontroller har brister och är inte godkända: 
Kränkande behandling  
Rutin kring skyddade elever  
Kontroll av bisyssla 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse intern kontroll - uppföljning 2 2019 
Internkontrollplan reviderad 17 december 2019.pdf  
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Godkänna uppföljning 2 av intern kontrollplan 2019. 
2. Godkänna föreslagna åtgärder och att Utbildningsförvaltningen återrapporterar vad som 
gjorts i nästa uppföljning.     
______ 
 
Beslut till: 
Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)  
Förvaltningschef (För kännedom) 
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Un § 76        Dnr UN.2019.56               
 
 
Internkontroll 2020  
 
 
Beslutsunderlag 
Diskussionsunderlag IK 2019.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Nämndens ledamöter diskuterar i smågrupper angående de kommande 
kontrollpunkterna och återrapporterar sina förslag inför ett beslut på kommande 
nämnd.  
 
______ 
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2019-11-21   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 77        Dnr UN.2019.2               
 
 
Ekonomisk uppföljning 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden visar ett negativt resultat per oktober, -13 475 tkr, inklusive 
preliminär avräkning blir det ett negativt resultat för perioden -7 426 tkr. Preliminär 
avräkning för helåret av Kommunfullmäktiges barn-och elevpeng (Kf barn och 
elevpeng) är framräknad till 8 065 tkr och redovisas i kolumnen prognos inklusive 
avräkning. När fordran hämtas hem beräknas utbildningsnämndens årsprognos till 
-8 937 tkr.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Ekonomisk uppföljning oktober 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 78        Dnr UN.2019.16               
 
 
Avräkning barn- och elevpeng 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avräkning barn- och elevpeng för perioden 
oktober-december 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, 
för perioden oktober-december är avräkningen framräknad till 2 893 tkr. Avräkningen 
finansieras med medel från reserven för oförutsett.  

 
Avräkningen per oktober 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 oktober-december uppgår den preliminära summan till 2 893 
tkr.  

 
Resultatet av avräkningen för oktober-december (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 2 893 tkr, som medför anslagsjustering ska beslutas av 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Avräkning barn och elevpeng oktober - december 2019 
Avräkning barn- och elevpeng oktober-december 2019.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avräkning barn- och elevpeng för perioden 
oktober-december 2019. 
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______ 
 
Beslut till: 
KS (för åtgärd) 
Ekonomichef (för kännedom) 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 16 (27) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2019-11-21   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 79        Dnr UN.2019.59               
 
 
Utredning gällande avveckling av musikskolan och öppna 
förskolan  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna utredningen.  
 
Sammanfattning 
 
En utredning gällande avveckling av Musikskolan och Öppna förskolan har gjorts på 
uppdrag av presidiet. Uppdraget har varit att utreda en delavveckling alternativt en 
avveckling av Musikskolan och Öppna förskolan. I utredning ska en analys med 
konsekvenser tas fram och presenteras. 
Utredningen visar att en avveckling av verksamheterna kan ge en mindre besparing under 
2020 och en besparing om ca 3 miljoner under 2021. 
Konsekvenserna av en nedläggning av Musikskolan är stora och skulle bidra till att 
meningsfulla aktiviteter för barn och unga i Oxelösund försvinner. Om så sker kommer inte 
nämnden i lika stor utsträckning bidra till att barn och unga får ta del av ett rikt kulturliv.   
Konsekvenserna av en avveckling av Öppna förskolan är stora utifrån ett 
integrationsperspektiv och möjligheten till att jobba förebyggande med de yngre barnen 
begränsas. Den möjlighet som idag erbjuds gällande tidiga insatser kommer att begränsas i 
stor utsträckning.  
Om en avveckling av båda verksamheterna eller en av verksamheterna sker 
riskerar det också att påverka synen på Oxelösund som attraktiv bostadsort samt 
attraktiv arbetsgivare. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - utredning gällande en avveckling av musikskolan och öppna förskolan  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna utredningen.  
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 80        Dnr UN.2018.80               
 
 
Grundbelopp 2019 gymnasiet och gymnasiesärskola  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna reviderade grundbelopp från och med 2019-07-01 till fristående utförare för 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 

1. Cybergymnasiet, organisationsnummer 556554-7694 
Programinriktat val mot hantverksprogrammet, 120 000 kr/år  

 
2. Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsholmen (f d Plusgymnasiet), 

organisationsnummer 556578-9129  
Hantverksprogrammet, 112 720 kr/år 
Programinriktat individuellt val hantverksprogrammet, 120 000 kr/år 

 
3. Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping (f d Plusgymnasiet) 

organisationsnummer 556578-9129  
Hantverksprogrammet, 112 720 kr/år 
Programinriktat individuellt val hantverksprogrammet, 120 000 kr/år 

 
4. Framtidsgymnasiet i Nyköping, organisationsnummer 556530-4481  

Industritekniska programmet, 156 726 kr/år 
VVS- och fastighetsprogrammet, 115 290 kr/år 
Programinriktat individuellt val industritekniska programmet, 154 800 kr/år 
Programinriktat individuellt val VVS- och fastighetsprogrammet, 128 100 kr/år  
Programinriktat val VVS- och fastighetsprogrammet, 128 100 kr/år 
Yrkesintroduktion industritekniska programmet 154 800 kr/år 

 
5. Impius Vård och Utbildning AB, organisationsnummer 556682-4693 

Estetiska programmet inriktning musik 149 242 kr/år 
 

6. Kulturama gymnasium, organisationsnummer 802006-0524 
Estetiska programmet inriktning dans och teater 106 278 kr/år 

 
7. Ljud- och bildskolan/LBS Nyköping, organisationsnummer 556485-1649  

Estetiska programmet exklusive inriktning musik, 106 278 kr/år 
Estetiska programmet inriktning musik, 149 242 kr/år 
Teknikprogrammet, 97 121 kr/år 

 
8. Nyköpings Enskilda Gymnasium, organisationsnummer 556441-8449  

Samhällsvetenskapsprogrammet, 88 307 kr/år 
Naturvenskapsprogrammet, 92 880 kr/år 
Ekonomiprogrammet, 81 265 kr/år 

 
9. Nyköping Strand Utbildningscentrum, organisationsnummer 556471-0795  
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Hotell- och turismprogrammet, 96 541 kr/år 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 131 003 kr/år 
Gymnasiesärskolan, 360 600 kr/år 

 
10. Realgymnasiet Lärande i Sverige Norrköping AB 

organisationsnummer 556571-5892  
Naturbruksprogrammet inriktning djur, 183 126 kr/år 

 
11. Realgymnasiet Lärande i Sverige Nyköping AB 

organisationsnummer 556571-5892  
Naturbruksprogrammet inriktning djur, 183 126 kr/år 
Naturbruksprogrammet inriktning skog, 223 208 kr/år 
Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet inriktning djur, 200 100 kr/år 

 
12. Rymdgymnasiet, organisationsnummer 556552-8022  

Teknikprogrammet, 97 121 kr/år 
 

13. Vackstanäsgymnasiet, organisationsnummer 815600-0690  
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 131 003 kr/år 

 
 
Sammanfattning 
 
Grundbelopp 2019 till fristående utförare på gymnasiet och gymnasiesärskola har reviderats 
på grund av att Norrköpings kommun reviderat sina priser för interkommunal ersättning från 
och med 2019-07-01. Nya grundbelopp gäller från och med 2019-07-01. 
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 - Revidering av grundbelopp 2019-07-01 till fristående utförare 
gymnasiet och gymnasiesärskola 
Grundbelopp till fristående utförare 2019 reviderade från och med 190701 
Information grundbelopp 2019 till fristående utförare gymnasieskola och 
gymnasiesärskola.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
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Godkänna reviderade grundbelopp från och med 2019-07-01 till fristående utförare för 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 

1. Cybergymnasiet, organisationsnummer 556554-7694 
Programinriktat val mot hantverksprogrammet, 120 000 kr/år  

 
2. Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsholmen (f d Plusgymnasiet), 

organisationsnummer 556578-9129  
Hantverksprogrammet, 112 720 kr/år 
Programinriktat individuellt val hantverksprogrammet, 120 000 kr/år 

 
3. Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping (f d Plusgymnasiet) 

organisationsnummer 556578-9129  
Hantverksprogrammet, 112 720 kr/år 
Programinriktat individuellt val hantverksprogrammet, 120 000 kr/år 

 
4. Framtidsgymnasiet i Nyköping, organisationsnummer 556530-4481  

Industritekniska programmet, 156 726 kr/år 
VVS- och fastighetsprogrammet, 115 290 kr/år 
Programinriktat individuellt val industritekniska programmet, 154 800 kr/år 
Programinriktat individuellt val VVS- och fastighetsprogrammet, 128 100 
kr/år  
Programinriktat val VVS- och fastighetsprogrammet, 128 100 kr/år 
Yrkesintroduktion industritekniska programmet 154 800 kr/år 

 
5. Impius Vård och Utbildning AB, organisationsnummer 556682-4693 

Estetiska programmet inriktning musik 149 242 kr/år 
 

6. Kulturama gymnasium, organisationsnummer 802006-0524 
Estetiska programmet inriktning dans och teater 106 278 kr/år 

 
7. Ljud- och bildskolan/LBS Nyköping, organisationsnummer 556485-1649  

Estetiska programmet exklusive inriktning musik, 106 278 kr/år 
Estetiska programmet inriktning musik, 149 242 kr/år 
Teknikprogrammet, 97 121 kr/år 

 
8. Nyköpings Enskilda Gymnasium, organisationsnummer 556441-8449  

Samhällsvetenskapsprogrammet, 88 307 kr/år 
Naturvenskapsprogrammet, 92 880 kr/år 
Ekonomiprogrammet, 81 265 kr/år 

 
9. Nyköping Strand Utbildningscentrum, organisationsnummer 556471-0795  

Hotell- och turismprogrammet, 96 541 kr/år 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 131 003 kr/år 
Gymnasiesärskolan, 360 600 kr/år 

 
10. Realgymnasiet Lärande i Sverige Norrköping AB 

organisationsnummer 556571-5892  
Naturbruksprogrammet inriktning djur, 183 126 kr/år 
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11. Realgymnasiet Lärande i Sverige Nyköping AB 

organisationsnummer 556571-5892  
Naturbruksprogrammet inriktning djur, 183 126 kr/år 
Naturbruksprogrammet inriktning skog, 223 208 kr/år 
Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet inriktning djur, 200 100 kr/år 

 
12. Rymdgymnasiet, organisationsnummer 556552-8022  

Teknikprogrammet, 97 121 kr/år 
 

13. Vackstanäsgymnasiet, organisationsnummer 815600-0690  
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 131 003 kr/år 

 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningsförvaltningen (för åtgärd) 
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Un § 81        Dnr UN.2018.44               
 
 
Riktlinjer för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta reviderade riktlinjer för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun.  
 
Sammanfattning 
 
Riktlinjerna för skolplacering gäller från förskoleklass till och med årskurs 9. Huvudregeln 
och vårt 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. 
Kammarrätten har uttalat att en kommun inte kan använda syskonförtur som urvalsgrund till 
förskoleklassen om den slår ut en annan elevs rätt att gå på en skola nära hemmet. Utifrån 
detta har antagningsordning till förskoleklass ändrats i riktlinjerna. 
Därutöver har redaktionella ändringar gjorts med syfte att förtydliga riktlinjerna och 
följa aktuella lagar och förordningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Revidering av riktlinjer för fördelning av skolplatser 
Riktlinje för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun 191112 
Information och analys av JP Skolnet gällande urvalsgrunder vid skolplacering  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta reviderade riktlinjer för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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2019-11-21   
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Un § 82        Dnr UN.2018.19               
 
 
Revidering av riktlinjer för skolskjuts  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta revidering av riktlinjer för skolskjuts. 
 
Sammanfattning 
 
I riktlinjerna för skolskjuts har innehållet uppdaterats på grund av att förutsättningar som 
påverkar rätten till skolskjuts har ändrats. Riktlinjerna har också setts över i sin helhet för att 
bli mer tydlig och lättläst. 
De större förändringar som gjorts i riktlinjerna är att:  
Den har anpassats utifrån Riktlinjerna för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun. 
Begreppet upptagningsområden har upphört att gälla. Vårdnadshavare har inför läsåret 
2019–2020 haft möjligheten att önska skola i stället för att kommunen placerat barn som 
ska börja förskoleklass utifrån upptagningsområden.  
Sista ansökningsdatum för att ansöka om skolskjuts har ändrats från 1 juni till  
15 april och ett tillägg har gjorts att skolskjuts till skolstart inte kan garanteras om ansökan 
görs senare. 
Redaktionella ändringar såsom ordval, rubriksättning och textmängd har setts över i 
enlighet med kommunens arbete med klarspråk. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - revidering av riktlinjer för skolskjuts 
Riktlinjer för skolskjuts 191112  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta revidering av riktlinjer för skolskjuts. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 83        Dnr UN.2019.44               
 
 
Budget i balans 2019 för Utbildningsnämnden  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden lämnar uppdraget till Utbildningschefen. 
 
Uppdraget återrapporteras till presidiet den 4 december.  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Utbildningsnämnden lämnar följande uppdrag till Utbildningschefen: 
 
Vid delårsuppföljningen framgår att förskola-grundskola visar ett negativt resultat 
på -7361 tkr och en årsprognos på -12 659 tkr efter att nämnden har fått ersättning 
för den avräkning som sker enligt fastställd ersättning för barn och elevpeng. Då 
kostnaderna är högre än den ersättning som kommunfullmäktiges barn och 
elevpeng täcker är det väsentligt att klargöra vad överdraget består av. 
 
Jag önskar därför följande uppgifter att återrapporteras vid kommande 
ordförandeberedning den 4 december 
 
Hur ser överskridandet ut fördelat per förskole-/rektorsområde?  
 
Vad beror det på? 
 
Har resp. rektor anställt för mycket personal i förhållande till tilldelad BEP?  
 
Löneglidning? 
 
Nya tjänster (bitr. rektor). Tjänstgöringsgrad och lön? 
 
Andra aktiviteter/investeringar som ligger utanför resp. rektorsområdes 
ansvarsområde? 
 
 
Britta Bergström (S) 
Ordförande Utbildningsnämnden 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
FC (FÅ) 
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2019-11-21   
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Un § 84        Dnr UN.2019.18               
 
 
Delgivningar 2019  
 
 
Delges 
 
Skrivelse - Förstudie rörande kommunens och de kommunala bolagens struktur för intern 
kontroll 
 
Rapport - Förstudie rörande kommunens och de kommunala bolagens struktur för intern 
kontroll 
 
Uppföljande granskning - korruptionsförebyggande arbete 
 
Skrivelse uppföljande granskning korruptionsförebyggande arbete 
 
 
______ 
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Un § 85        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 2019-11-21 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutet 
hittas 

Jessica Caftemo 190827 E.7 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Mikael Wallström 190916 H.21 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 
efter individuell 
prövning 

Castor 

Morgan 
Andersson 

 P15 Avbrott studier Vård och omsorg 9st 
GRN Engelska 3 st 
GRN Svenska 1st 
Sommarskola 11 st 
Eng 5 3st 
Ma 02 3st 
Ma 01 2 st 
SVA 02 2st 
Nak 01 1 st 
Nak 02 1 st  
Svets 4st 
Sva 01 1 st 

Mikael Wallström 190926 L.3 Beslut om tid på 
fritids pga barnets 
behov 

Pärm i UF arkiv 

Mikael Wallström  190619 C.13 Attestantförteckning 
Stenviks förskola 

Ekonomi 

Mikael Wallström  C.13  Attestantförteckning 
Oxelö o Frösängs 
fsk 

Ekonomi 
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Mikael Wallström 190923 D.3 Tv-anst, rektor 
Oxelö o Frösängs 
fsk 

Personakt 

Christer Lindahl 19-06-04 E.7 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Christer Lindahl 19-09-24  Avstängning av elev Castor 
Jessica Caftemo 19-10-09  Avstängning av elev Castor 
Mikael Wallström 19-10-11 H.21 Beslut om avslag för 

skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Castor 

Mikael Wallström 191014 H.21 Beslut om att avslå 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Castor 

Jessica Caftemo 191001 E.7 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 191001 E.7 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 191002 E.7 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 191004 E.7 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Frida Broberg 

191106 

D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

 
 
 
______ 
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Un § 86        Dnr UN.2019.19               
 
 
Information och rapporter 2019  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Förvaltningschef Mikael Wallström informerar om: 
- Resursenhet individanpassad utbildning. 
- Otrygghet, ökar i samhället i stort och även skolan.  
- Projektkontor, beskrivning från uppdrag till att bli ett projekt. 
- Problemen med de system som kommunen använder för att föra in betyg och 

registrera frånvaro med mera. 
- Konsekvensen av beslut i Kammarrätten gällande att blöjor ska ingå i maxtaxan 

för barnomsorg. 
- Verksamhetsbesök, verksamheterna önskar få besök från nämndens ledamöter.  
- Skolskjuts, problem med nuvarande leverantör. Ny upphandling pågår.  
- Nämnden har tecknat ett avtal med JP infonet. Samtliga ledamöter kommer att få 

inloggning och tillgång till det avtalet. 
- Läsårstider för kommande läsår. 
- Barnkonventionen, blir lag den 1 januari 2020. Detta medför en del förändringar i 

arbetssättet för hela kommunen.   
 
______ 
 
 


