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Un § 87        Dnr UN.2019.40               
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 19/20  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 

 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklingsledare från förvaltningen har under november genomfört kvalitetsdialoger med 
rektorer i förskolan och grundskolan.  

Utgångspunkt under dialogerna i förskolan har varit uppföljning av enheternas SKA-plan, 
implementering av Lpfö18, dokumentation, måluppfyllelse samt arbetet mot diskriminering 
och kränkande behandling.  

Utgångspunkt under dialogerna i grundskolan har varit uppföljning av enheternas SKA-plan, 
insatser kopplade till statsbidraget Likvärdig skola, elevers frånvaro, arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling samt måluppfyllelse och kartläggning i svenska 
och matematik. 

Förvaltningen kan konstatera att rektorerna inom förskolan har utvecklat sitt systematiska 
kvalitetsarbete och med ökat fokus jobbar med att utveckla likvärdiga förskolor i kommunen. 
En samlad bild för förskolorna i kommunen är att barnens måluppfyllelse ökat inom flera av 
läroplanens områden. Uppföljningen visar även att utvecklingsarbetet inom förskolan ger 
resultat på barnens lärande både på individ och gruppnivå. De olika behoven och 
förutsättningarna för de olika förskolorna har tydliggjorts och här behöver prioriteringar 
göras på förvaltningsnivå kopplat till riktade insatser för att öka kvalitén och måluppfyllelsen 
i några av förskolorna.  

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan och fritidshemmet 
har förvaltningen fått kännedom om flera aspekter som orsakar brister i 
likvärdigheten i de egna verksamheterna. Trygghet och studiero, måluppfyllelse, 
kvalitet i utbildningen, skolornas uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas 
förutsättningar är faktorer som vid nulägesanalys visar på brister i likvärdighet och 
inkludering i huvudmannens grundskolor och fritidshem. Rektors uppdrag att följa 
upp, utvärdera och rikta insatser där behov finns varierar inom de olika skolorna 
och ett fortsatt arbetet för förvaltningen är att säkerställa att detta sker i enlighet 
med skollagen och läroplanen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un  Systematiskt kvalitetsarbete december 2019  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 

 
______ 
 
Beslut till: 

  Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 88        Dnr UN.2019.54               
 
 
Likvärdiga grundskolor i Oxelösunds kommun  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden ger utbildningschef i uppdrag att utreda och presentera 
förslag till ökad likvärdighet i Oxelösunds kommuns grundskolor. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med hur Oxelö skola ska organiseras. I det 
arbetet har förvaltningen uppmärksammat en möjlighet att bidra till en ökad likvärdighet och 
inkludering inom Oxelösunds kommuns grundskolor.  

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 
nationella målen. Inkludering ska vara en pågående demokratisk process som visar på alla 
människors rättigheter, lika värde och som ständigt söker efter bättre sätt att tillvarata 
mångfald och olikheter. 
 
I Oxelösunds kommun saknas idag en likvärdighet och inkludering inom grundskolan och 
fritidshemmet. Detta resulterar i att huvudmannen inte lever upp till vad Skollagen 
föreskriver i fråga om att erbjuda en likvärdig utbildning i kommunens grundskolor.  
 
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt 
skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och 
förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av 
hög kvalitet behöver huvudmannen rikta resurser utifrån lika förutsättningar och behov.  
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen fått kännedom om flera 
aspekter som orsakar brister i likvärdigheten i de egna verksamheterna. Trygghet och 
studiero, måluppfyllelse, kvalitet i utbildningen, skolornas uppdrag att kompensera för 
skillnader i elevernas förutsättningar är faktorer som vid nulägesanalys visar på brister i 
likvärdighet och inkludering i huvudmannens grundskolor och fritidshem.  

 
Genom att tillfälligt och långsiktigt förändra skolorganisationen och de pedagogiska 
processerna i Oxelösunds grundskolor ges förutsättningar till en ökad likvärdighet 
och inkludering i Oxelösunds kommuns grundskolor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Likvärdiga grundskolor i Oxelösunds kommun  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsnämnden ger utbildningschef i uppdrag att utreda och presentera 
förslag till ökad likvärdighet i Oxelösunds kommuns grundskolor. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 89        Dnr UN.2019.5               
 
 
Riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta reviderade riktlinjer för pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger. 
 
Sammanfattning 
 
Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Förskolans läroplan är 
vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg. Enligt skollagen gäller för all 
pedagogisk omsorg att det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Därutöver 
ska verksamheten utgå från barnets bästa. 

Förvaltningen föreslår att utöka antalet studiedagar för personalen inom 
pedagogisk omsorg från 3 dagar till 6 dagar. Utifrån denna förändring likställs 
antalet dagar för personal i pedagogisk omsorg med det antal dagar som personal 
i förskola har. Detta möjliggör en likvärdighet kopplat till kompetensutveckling samt 
ökade förutsättningar för den pedagogiska omsorgen att sträva mot läroplanens 
mål och därmed ge barnen i omsorgen ökade förutsättningar att nå målen i 
läroplanen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Reviderade riktlinjer för pedagogisk omsorg på kvällar nätter och helger 
191216 
Riktlinjer för omsorg på kvällar nätter och helger 20191216  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta reviderade riktlinjer för pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 90        Dnr UN.2019.56               
 
 
Internkontroll 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Fastställa intern kontrollplan för 2020. 

 
Sammanfattning 
 
Nämnden ska, inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig på en rimlig nivå samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (kommunallagen 6 kap 7 §) 

Enligt Oxelösunds kommuns reglemente för internkontroll ansvarar nämnden för att 
internkontroll upprättas, fastställs, revideras och följs upp årligen. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret.  

Utbildningsförvaltningen har sammanställt underlag från Utbildningsnämndens 
workshop vid sammanträdet 21 november 2019 och lämnat ett förslag på beslut av 
intern kontrollplan för 2020. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Internkontroll plan 2020 
Intern kontrollplan för Utbildningsnämnden 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Fastställa intern kontrollplan för 2020. 

 
______ 
 
Beslut till: 
Intern kontrollansvarig KSF (för kännedom) 

Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 91        Dnr UN.2019.55               
 
 
Utvärdering av målstyrning och roller 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1.Redovisning av utbildningsförvaltningens utvärdering godkänns 

2.Utbildningsnämnden beslutar vid sammanträdet att lyfta följande i sin egen utvärdering. 

 Policyn är känd för nämndens ledamöter. 

 Gruppledarna ansvarar för att policyn blir känd bland nya ledamöter som tillträder 
under mandatperioden. 

 Spelreglerna är tydliga.  

 I huvudsak efterlevs spelreglerna för målstyrning och roller mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2012-02-15 § 13 (Reviderad 2013-04-03,§ 26) Policy för 
målstyrning och roller i Oxelösunds kommun. Kommunchefen fick samtidigt i uppdrag att 
utarbeta ett koncept för årlig utvärdering, vilken ska ske på nämnds- och 
kommunstyrelsenivå, samt att fördela ansvaret för uppföljningen. Kommunchefen fastställde 
2014-05-03 dokumentet ”Rutin för årlig utvärdering av målstyrning och roller” som beskriver 
arbetsgången i nämnder och kommunstyrelsen. 

Utbildningsnämnden genomför vid sammanträdet utvärdering av målstyrning och 
roller för egen del. Som underlag till utbildningsnämndens egen utvärdering lämnas 
utbildningsförvaltningens utvärdering. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Utvärdering av målstyrning och roller 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1.Redovisning av utbildningsförvaltningens utvärdering godkänns 

2.Utbildningsnämnden beslutar vid sammanträdet att lyfta följande i sin egen utvärdering. 

 Policyn är känd för nämndens ledamöter. 

 Gruppledarna ansvarar för att policyn blir känd bland nya ledamöter som tillträder 
under mandatperioden. 

 Spelreglerna är tydliga.  

 I huvudsak efterlevs spelreglerna för målstyrning och roller mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner. 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 92        Dnr UN.2019.64               
 
 
Grundbelopp 2020 för förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola och grundsärskola  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna grundbelopp för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och 
grundsärskola. 
 
 
Sammanfattning 
 
Bidragsnivåer till fristående förskolor och skolor 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 de månadsvisa avstämningstillfällena och tillämpas 
för så väl kommunala som fristående verksamheter. 
 
Utbildningsnämndens budget för 2020 och av kommunfullmäktige beslutad barn- och 
elevpeng, ligger till grund för Grundbeloppen. 

 

En förändring och justering av barn- och elevpengen har gjorts inför 2020. Detta 
påverkar de interna och externa grundbeloppen samt socioekonomiska 
fördelningen. Tidigare ingick den socioekonomiska delen med 3 % i grundbeloppet. 
Numera baseras uträkningen via en SALSA - modell som utgår utifrån SCB 
statistik där parametrarna föräldrarnas utbildningsnivå och elever 
födda utanför Sverige som invandrat för 2, 4 samt 6 år sedan. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Grundbelopp 2020 förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola 
och fritidshem 
Grundbelopp 2020.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna grundbelopp för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och 
grundsärskola. 
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______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Un § 93        Dnr UN.2019.65               
 
 
Läsårstider 2020-2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta läsårstider för läsåret 2020–2021. 

 
Sammanfattning 
 

Läsårstiderna i grundskolan och grundsärskola regleras i Skollagen 3 kap § 2–3.  Läsåret 

ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det 

inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti 

och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av 

huvudmannen. 

Utifrån dessa direktiv har förvaltningen tagit fram ett förslag till läsårstider 
för läsåret 2020–2021. I förslaget finns även studiedagar för förskolan och 
den pedagogiska omsorgen inkluderade.  

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Läsårstider 2020-2021 
Läsårstider 20-21 191204.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta läsårstider för läsåret 2020–2021. 

 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Un § 94        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 2019-12-16 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutet 
hittas 

Mikael Wallström 191120 H.21 Beslut om att avslå 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning

Castor och låsbart arkiv UF 

Mikael Wallström 191119 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning

Castor och låsbart arkiv UF 

Mikael Wallström 191120 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning

Castor och låsbart arkiv UF 

Mikael Wallström 191120 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning

Castor och låsbart arkiv UF 

Mikael Wallström 191122 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning

Castor och låsbart arkiv UF 

Mikael Wallström 191128 K.5 Beslut om elevresor  
efter individuell 
prövning 

Castor och låsbart arkiv UF 

Mikael Wallström 191115 H.17 Beslut att ta emot 2 
elever som avses i 6 
kap 1§ socialtjänst-

Castor och låsbart arkiv UV 
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lagen
Mikael Wallström 191126 K.5 Beslut om elevresor  

efter individuell 
prövning 

Castor och låsbart arkiv UF 

Mikael Wallström 191129 H.17 Beslut att ta emot 1 
elev som avses i 6 
kap 1§ socialtjänst-
lagen

Castor och låsbart arkiv UV 

 
 
 
______ 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 16 (18)
  
Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2019-12-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 95        Dnr UN.2019.18               
 
 
Balanslistan  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Balanslistan gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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Un § 96        Dnr UN.2019.18               
 
 
Delgivningar 2019  
 
 
Delges 
 
Protokoll 20191127 Ks §190 
Protokoll 20191127Ks § 191 
 
______ 
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Un § 97        Dnr UN.2019.19               
 
 
Information och rapporter 2019  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Utbildningschef Mikael Wallström informerar om: 
 
- Betyg för höstterminen 2019. 
- Budget i balans. 
- Statsbidrag.  
- ABC och FÖS. Föräldrautbildning för föräldrar, föräldrautbildning för utrikesfödda.  
- Delrapport Campus. 
- Fria förskolor.  
- Skolinspektionen, pågående utredningar på flera skolor. 
- Oxelöskolan.   
 
 
______ 
 
 


