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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden  

  
2021-02-24  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Koordinaten, Eventsalen samt via Teams kl 08.15 - 11.45 
 

Beslutande Britta Bergström (S)   
 Claes-Göran Borrman (S)   
 Thomas Löfdahl (V)   
 Karin Paulsson (L)   
 Sebastian Avander (S)   
 Lena Lundgren (S)   
 Zuber Sahi (M)   
 Ann Abrahamsson (C)   
 Ulla Hulkko (SD)   
     
Ej tjänstgörande   
ersättare och övriga Rune Tschemernjack (S)       via Teams 
Deltagare   
   
   
   
   
   
   
 Christina Kleemo Sekreterare 
 Eva Svensson Förvaltningschef 
 Camilla Örnebro Verksamhetsekonom §§ 2–4 
 Anna Bjurenborg Utvecklingsledare §§ 7–8 
 Morgan Andersson Rektor Campus Oxelösund § 11 
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Christina Kleemo 
Paragrafer 1 - 15  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Britta Bergström  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Ann Abrahamsson    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-02-24  
Datum för 
anslagsuppsättande 2021-02-26 Datum för  

anslagsnedtagande 2021-03-22 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Christina Kleemo 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2021-02-24   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 1        Dnr UN.2021.18               
 
 
Val av justerare  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Ann Abrahamsson (C) väljs till justerare för dagens sammanträde 
 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2021-02-24   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 2        Dnr UN.2020.45               
 
 
Bokslut och delårsbokslut för utbildningsnämnden 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämndens bokslut för 2020 godkänns. 
 
Sammanfattning 
Bokslut upprättas en gång per år. Den är lagstyrd och ska ge nämnder, 
kommunstyrelse och fullmäktige information om kommunens ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultat. Nämnderna går utifrån tidigare beslutade mål och 
budget igenom sin ekonomi och sina verksamhetsresultat.  
Nämnden kan konstatera att måluppfyllelsen ökat 2020. Förskolan har en god 
ekonomi och uppvisar en god måluppfyllelse. Måluppfyllelsen vad gäller barn och 
elevers lärande och kunskapsresultat i grundskolan är god, men kan bli ännu bättre. 
En tydligare uppföljning av kunskapsresultaten kan ge en bättre måluppfyllelse då 
elever och föräldrar kan följa utvecklingen av elevernas kunskapsresultat i alla 
ämnen. När det gäller de genomsnittliga resultaten för kommunen som helhet 
bedöms resultaten som tillfredsställande.  
 
Utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat med 1,8 mkr för 2020. Intäkterna 
har varit högre än budgeterat, det statsbidragen från Skolverket och 
Arbetsförmedlingen samt enheternas vidtagna åtgärder som bidrar till den positiva 
avvikelsen. Två faktorer som bidrar till ökad intäkt är avräkningen gällande barn- och 
elevpeng 2,2 mkr och ersättning för sjuklön, 3,6 mkr.  
Årets kostnadssida har totalt varit 1,8 mkr högre än budgeterat. Köpt verksamhet har 
kostat 9,7 mkr mer än budgeterat, dock har personalkostnaderna och övriga 
kostnader varit 7,9 mkr lägre än budgeterat. Den största positiva avvikelsen utgörs av 
personalkostnader som kan kopplas till verksamheternas aktiva arbete med deras 
åtgärder, för att nå ett förbättrat resultat.  
Positiv avvikelse på en del övriga konton kan kopplas samman med corona, då det 
exempelvis varit färre barn i verksamheten vilket genererat minskade kostnader för 
måltider. Konton kopplat till kompetensutveckling visar också minskade kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - utbildningsnämndens bokslut 2020 
Utbildningsnämndens årsredovisning 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna utbildningsnämndens bokslut för 2020. 
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______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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Utbildningsnämnden    
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Un § 3        Dnr UN.2021.13               
 
 
Avräkning barn- och elevpeng 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna avräkning för perioden januari-februari 2021, 131 tkr. 
2. Finansiering tas via reserven för oförutsett. 
 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen 
kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, 
grundskola, fritidshem och gymnasieskola. För perioden januari-februari är 
avräkningen framräknad till 131 tkr. Avräkningen finansierades med medel från 
reserven för oförutsett.  
Avräkningen för januari-februari 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. En del åldersgrupper har minskat antal elever 
medan andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom 
grundskolan samt grundsärskolan. Detaljerad specifikation ges i bifogat 
beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och 
elevpeng för olika åldrar. För januari-februari, uppgår summan till 131 tkr.  
Avräkningen med 131 tkr, som medför anslagsjustering ska beslutas av 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Avräkning barn och elevpeng januari-februari 2021 
Avräkning barn- och elevpeng januari-februari 2021  
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna avräkning för perioden januari – februari 2021, 131 tkr. 
2. Finansiering tas via reserven för oförutsett. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 
Ekonomichef (för kännedom)
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Un § 4        Dnr UN.2021.12               
 
 
Grundbelopp 2021 för gymnasiet och gymnasiesärskola  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna grundbelopp till fristående utförare för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2021-01-01. 
Cybergymnasiet, organisationsnummer 556554–7964 
• Programinriktat val, hantverksprogrammet, 114 612 kr/år + 4 100 kr/år per elev 

och ämne som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för 
det nationella programmet.  

 
Drottning Blankas gymnasieskola, organisationsnummer 556578–9129  
• Hantverksprogrammet, 114 612 kr/år 
• Programinriktat val, hantverksprogrammet, 114 612 kr/år + 4 100 kr/år per elev 

och ämne som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för 
det nationella programmet.  

 
Elteknikbranschens gymnasium, organisationsnummer 556710–6637  
• El- och energiprogrammet, 116 994 kr/år 

 
Framtidsgymnasiet, organisationsnummer 556530–4481  
• Industritekniska programmet, 170 747 kr/år 
• VVS- och fastighetsprogrammet, 134 980 kr/år 
• Programinriktat val VVS- och fastighetsprogrammet, 134 980 kr/år  

+ 4 100 kr/år per elev och ämne som avser det stöd som eleven behöver för att 
uppnå behörighet för det nationella programmet.  

• Programinriktat val barn- och fritidsprogrammet, 108 148 kr/år  
+ 4 100 kr/år per elev och ämne som avser det stöd som eleven behöver för att 
uppnå behörighet för det nationella programmet.  

• Programinriktat val industriprogrammet, 170 747 kr/år  
+ 4 100 kr/år per elev och ämne som avser det stöd som eleven behöver för att 
uppnå behörighet för det nationella programmet.  

• Yrkesintroduktion VVS- och fastighetsprogrammet 134 980 kr/år 
•  Yrkesintroduktion industritekniska programmet 170 747 kr/år 

 
Hagströmska gymnasiet, organisationsnummer 5567550461 
• Ekonomiprogrammet, 82 641 kr 

 
Impius Vård och Utbildning AB, organisationsnummer 556682–4693 
• Estetiska programmet inriktning musik 144 626 kr/år 

 
Klara gymnasium, organisationsnummer 556558–3282 
• Ekonomiprogrammet, 82 641 kr 
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Ljud- och bildskolan, organisationsnummer 556485–1649  
• Estetiska programmet exklusive inriktning musik, 111 780 kr/år 
• Estetiska programmet inriktning musik, 144 626 kr/år 
• Teknikprogrammet, 101 119 kr/år 

 
Nyköping Strand Utbildningscentrum, organisationsnummer 556471–0795  
• Hotell- och turismprogrammet, 106 708 kr/år 
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 137 821 kr/år 
• Gymnasiesärskolan, 371 900 kr/år 

 
Nyköpings Enskilda Gymnasium, organisationsnummer 556441–8449  
• Samhällsvetenskapsprogrammet, 90 055 kr/år 
• Naturvenskapsprogrammet, 106 154 kr/år 
• Ekonomiprogrammet, 82 641 kr/år 

 
Realgymnasiet Lärande i Sverige AB, organisationsnummer 556571–5892  
• Naturbruksprogrammet inriktning djur, 200 811 kr/år 
• Naturbruksprogrammet inriktning skog, 244 765 kr/år 
• Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet inriktning djur, 200 811 kr/år 

 
Rymdgymnasiet, organisationsnummer 556552–8022  
• Teknikprogrammet, 101 119 kr/år 
 
Sammanfattning 
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 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un grundbelopp till gymnasiet och gymnasiesärskola 2021 
Information grundbelopp 2021 gymnasiet gymnasiesärskola 
Grundbelopp till fristående utförare 210101  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna grundbelopp till fristående utförare för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2021-01-01. 
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Cybergymnasiet, organisationsnummer 556554–7964 
• Programinriktat val, hantverksprogrammet, 114 612 kr/år + 4 100 kr/år per elev 

och ämne som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för 
det nationella programmet.  

 
Drottning Blankas gymnasieskola, organisationsnummer 556578–9129  
• Hantverksprogrammet, 114 612 kr/år 
• Programinriktat val, hantverksprogrammet, 114 612 kr/år + 4 100 kr/år per elev 

och ämne som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för 
det nationella programmet.  

 
Elteknikbranschens gymnasium, organisationsnummer 556710–6637  
• El- och energiprogrammet, 116 994 kr/år 

 
Framtidsgymnasiet, organisationsnummer 556530–4481  
• Industritekniska programmet, 170 747 kr/år 
• VVS- och fastighetsprogrammet, 134 980 kr/år 
• Programinriktat val VVS- och fastighetsprogrammet, 134 980 kr/år  

+ 4 100 kr/år per elev och ämne som avser det stöd som eleven behöver för att 
uppnå behörighet för det nationella programmet.  

• Programinriktat val barn- och fritidsprogrammet, 108 148 kr/år  
+ 4 100 kr/år per elev och ämne som avser det stöd som eleven behöver för att 
uppnå behörighet för det nationella programmet.  

• Programinriktat val industriprogrammet, 170 747 kr/år  
+ 4 100 kr/år per elev och ämne som avser det stöd som eleven behöver för att 
uppnå behörighet för det nationella programmet.  

• Yrkesintroduktion VVS- och fastighetsprogrammet 134 980 kr/år 
•  Yrkesintroduktion industritekniska programmet 170 747 kr/år 

 
Hagströmska gymnasiet, organisationsnummer 556755–0461 
• Ekonomiprogrammet, 82 641 kr 

 
Impius Vård och Utbildning AB, organisationsnummer 556682–4693 
• Estetiska programmet inriktning musik 144 626 kr/år 

 
Klara gymnasium, organisationsnummer 556558–3282 
• Ekonomiprogrammet, 82 641 kr 

 
Ljud- och bildskolan, organisationsnummer 556485–1649  
• Estetiska programmet exklusive inriktning musik, 111 780 kr/år 
• Estetiska programmet inriktning musik, 144 626 kr/år 
• Teknikprogrammet, 101 119 kr/år 

 
Nyköping Strand Utbildningscentrum, organisationsnummer 556471–0795  
• Hotell- och turismprogrammet, 106 708 kr/år 
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 137 821 kr/år 
• Gymnasiesärskolan, 371 900 kr/år 
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Nyköpings Enskilda Gymnasium, organisationsnummer 556441–8449  
• Samhällsvetenskapsprogrammet, 90 055 kr/år 
• Naturvenskapsprogrammet, 106 154 kr/år 
• Ekonomiprogrammet, 82 641 kr/år 

 
Realgymnasiet Lärande i Sverige AB, organisationsnummer 556571–5892  
• Naturbruksprogrammet inriktning djur, 200 811 kr/år 
• Naturbruksprogrammet inriktning skog, 244 765 kr/år 
• Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet inriktning djur, 200 811 kr/år 

 
Rymdgymnasiet, organisationsnummer 556552–8022  
• Teknikprogrammet, 101 119 kr/år 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Un § 5        Dnr UN.2021.14               
 
 
Svar på e-förslag gällande resursskola i Oxelösunds kommun  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
E-förslaget anses besvarat.  
 
Sammanfattning 
I november inkom ett e-förslag med en önskan om att kommunen ska göra en 
övergripande satsning på elever i behov av särskilt stöd vid omorganisationen av 
grundskolan. Vidare framförs en önskan om att Oxelösunds kommun, i likhet med 
Nyköpings kommun, ska satsa på en resursskola.  
I Oxelösunds kommun har skolorna en organisation för att möta alla barn och deras 
behov. Några av skolorna har organiserat en studiegård som utifrån förvaltningschefs 
bedömning liknar en organiserad resursskola. I en resursskola ska alla ämnen 
erbjudas och alla elever har ett individuellt behov där alla ämnen ska erbjudas i 
skolan.  Att organisera en resursskola är något som ska göras utifrån elevernas 
behov och kan i olika sammanhang gynna elevens skolutveckling. I den framtida 
skolorganisationen tas tanken om att organisera för en skola för alla elever med. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - svar på e-förslag gällande resursskola i Oxelösunds kommun  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
E-förslaget anses besvarat.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren (för kännedom) 
Förvaltningschef (för kännedom)
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Un § 6        Dnr UN.2021.10               
 
 
Tillsyn av fristående förskolor i Oxelösunds kommun 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen godkänns. 
 
Sammanfattning 
Enligt skollagen 26 kap. 4§ har Oxelösunds kommun ett tillsynsansvar över de 
förskolor vars huvudman kommunen godkänt enligt 2 kap. 7§. Tillsynen har sin 
utgångspunkt i skollagen, läroplanen för förskolan (Lpfö18) samt andra nationella 
förordningar och föreskrifter kopplade till förskolans verksamhet. 
Utbildningsförvaltningens slutsats efter tillsyn, 2020-12-15, är att de två fristående 
huvudmännen, Hagvidson samt QNS Pedagogik följer nationella föreskrifter samt 
uppnår lagens krav kopplat till de områden som tillsynen omfattat. Tillsynen har inte 
gett indikationer på att områden som ej ingått vid tillsynen ger anledning till en 
fördjupad granskning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un tillsyn av fristående förskolor i Oxelösunds kommun 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna informationen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 7        Dnr UN.2020.53               
 
 
Justering av mått i verksamhetsplan för utbildningsnämnden 2021–
2023  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Reviderad Budget och verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2021–2023 antas. 
 
Sammanfattning 
Nämnden beslutade om Budget och verksamhetsplan vid sammanträdet 14 december 
2020. Vid detta tillfälle fanns inte fullständig statistik sammanställd för ingående värden för 
några av de målområden som beslutades om.  
I den reviderade Budget och verksamhetsplanen för Utbildningsnämnden 2021–
2023 har ingående värden samt målnivåer för 2021–2023 kompletterats gällande 
nämndens mål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Reviderad Budget och verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 
2021–2023 
Budget och verksamhetsplan för Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021–2023 
20210204  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Anta reviderad Budget och verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2021–2023 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 8        Dnr UN.2020.46               
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 20/21  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen godkänns.  
 
Sammanfattning 
Verksamheterna har redovisat sina kvalitetsuppföljningar för höstterminen 2020 till 
huvudmannen. Utifrån dessa har huvudmannen sammanställt en övergripande 
redovisning för förskolan och en för grundskolan. Därutöver finns en redovisning för 
Campus.  
Redovisningen för förskolan och grundskolan innehåller övergripande analyser av 
aktiviteter i SKA-planen, undervisning i förskolan samt måluppfyllelse i grundskolan. 
Campus redovisning innehåller övergripande analys av aktiviteter kopplat till 
verksamhetens prioriterade utvecklingsområden, elevernas måluppfyllelse samt 
Kommunernas aktivitets ansvar (KAA). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - systematiskt kvalitetsarbete 20/21 februari  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna informationen.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom)
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Un § 9        Dnr UN.2021.17               
 
 
Yttrande över revisionsrapport: Granskning av Oxelösunds 
kommuns målstyrning  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta skrivelse daterad 2021-02-16 som yttrande i ärendet.  
 
Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat 
kommunens målstyrning, med syfte att ge revisorerna underlag att bedöma om 
styrelse och nämnder arbetar ändamålsenligt med målstyrningen för uppnåendet av 
fullmäktiges mål. 
För utbildningsnämndens del rekommenderades följande:  

• Komplettera uppsatta mål med en analys för att synliggöra påverkansfaktorer för 
uppfyllnad av målen. En tydlig analys möjliggör en tidig omprioritering av resurser 
inom nämnden och kommunen.  

• Aktivt delta i budgetprocessen och vid behov föreslå kommunfullmäktige att 
revidera eller fastställa nya mål (fullmäktiges indikatorer) för kommunmålen. 
Processen kring målformulering och kommunikation till verksamheten är 
avgörande för hur målen förankras i verksamheten. Målen behöver vara 
relevanta, implementerade och accepterade av medarbetare och chefer på olika 
nivåer.  

Utifrån granskningsresultatet och rekommendationer har utbildningsnämnden vidtagit 
en rad åtgärder.  
På enhetsnivå genomförs systematiska uppföljningar och analyser av måluppfyllelse 
enligt upprättat årshjul. Dessa delges huvudmannen minst två gånger årligen och 
kommer från och med 2021 att delges fyra gånger per år. Vid nämndens 
sammanträden finns ett återkommande ärende gällande det systematiska 
kvalitetsarbetet vilket möjliggör för huvudmannen utifrån den information som delges 
att fatta beslut om omprioritering av resurser om behov uppstår. Detta sker även på 
förvaltningsnivå där förvaltningschef i dialog med enhetschefer följer upp och vid 
behov styr resurser dit behov finns.  
Inför 2021 har utbildningsnämnden gjort ett arbete med att formulera relevanta mål 
för alla nämndens verksamheter. Detta utifrån att fyra övergripande målområden 
beslutats och nämnden har även beslutat om minst ett mål för var och ett av 
fullmäktiges mål för att säkerställa att nämnden bidrar till att dessa uppnås. Utöver 
detta har nämnden, i dialog med förvaltningschef, tagit fram verksamhetsspecifika 
mål och mått för nämndens egen styrning.  
På förvaltningsnivå har en handlingsplan upprättats där chefer varit delaktiga i 
processen att beslut om aktiviteter för att nå uppsatta mål. Därutöver har ett arbete 
genomförts där barn- och elevpengen har omarbetats utifrån att säkerställa 
huvudmannens ansvar och utifrån detta har budget för 2021 justerats. 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Förvaltningschef har skapat tydligare kommunikationsvägar med cheferna gällande 
budgetprocessen i syfte att säkerställa att verksamheten har en budget i balans. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Yttrande över revisionsrapport 
Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens målstyrning 
Missiv - Granskning av kommunens målstyrning 
Revisionsrapport - Granskning av kommunens målstyrning  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Anta skrivelse daterad 2021-02-16 som yttrande i ärendet.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisionen (för kännedom) 
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Un § 10        Dnr UN.2020.56               
 
 
Information om grundskolans arbete med att främja närvaro  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen godkänns. 
 
Sammanfattning 
Skolan kan främja närvaro bland annat genom god lärmiljö, tidiga insatser och genom 
att ha individens behov i fokus. Detta kräver ett systematiskt och samordnat arbete 
som inkluderar alla i skolan. Det är viktigt att all skolpersonal deltar i arbetet med att 
främja närvaro, utifrån sin roll och sitt uppdrag. 
Information om hur grundskolan fortsatt arbetet med att främja närvaro. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Information om grundskolans arbete med att främja närvaro februari 
2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna informationen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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2021-02-24   
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Un § 11        Dnr UN.2021.15               
 
 
Förutsättningar för vuxenutbildningen i Oxelösunds kommun 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen godkänns.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef har tagit fram ett underlag över hur Campus Oxelösunds 
ekonomiska förutsättningar sett ut över tid. Redovisningen inkluderar 
kostnadsutveckling samt förutsättningar utifrån förändrade och gällande lagkrav för 
vuxenutbildningen. Därutöver har en analys av framtida utveckling av 
vuxenutbildningen genomförts.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un förutsättningar för vuxenutbildningen i Oxelösunds kommun 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna informationen.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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2021-02-24   
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Un § 12        Dnr UN.2021.9               
 
 
Uppföljning av Säg vad du tycker 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Uppföljningen av Säg vad du tycker 2020 godkänns 
 
Sammanfattning 
Under år 2020 inkom 15 synpunkter som berör utbildningsnämndens ansvarsområde. 
Samtliga synpunkter har blivit besvarade, förutom en anonym synpunkt som saknade 
mottagare av ett svar. 
Avsändaren får rutinmässigt en bekräftelse på mottagen synpunkt, oftast redan 
samma dag. Den genomsnittliga svarstiden var tolv veckodagar. 
Antalet inkomna synpunkter har minskat sedan föregående år då 29 ärenden 
registrerades. Under 2019 genomfördes en stor förändring på Stenviks omsorg och 
majoriteten av synpunkterna berörde den. I början av år 2020 inkom ytterligare fem 
synpunkter rörande Stenviks omsorg. I övrigt finns ingen fråga som utmärker sig 
under år 2020.  
Slutsatsen blir även i år att rutinerna till synpunktshanteringen Säg vad du tycker 
fungerar bra och förvaltningen prioriterar korta svarstider till medborgarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Uppföljning av Säg vad du tycker 2020 
Sammanställning synpunkter UN 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Uppföljningen av Säg vad du tycker 2020 godkänns 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 13        Dnr UN.2021.3               
 
 
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 2021-02-24 

Beslutsfattare Besluts-
datum 

Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i korthet Beslutet 
hittas 

Eva Svensson 201107 C.13 Attestantförteckning Stenviks förskola Ekonomi 
Jessica Caftemo 201210 D.10 Anmälan om kränkande behandling Castor 
Britta Bergström 210107 A.5 Distansundervisning Breviksskolan v. 2–3 Castor 
Jessica Caftemo 210121 D.10 Anmälan om kränkande behandling Castor 
Jessica Caftemo 210121 D.10 Anmälan om kränkande behandling Castor 
Jessica Caftemo 210121 D.10 Anmälan om kränkande behandling Castor 
Britta Bergström 210121 A.5 Distansundervisning Breviksskolan v. 4–8 Castor 
Eva Svensson 210122 K.5 Beslut om avslag för elevresor efter 

individuell prövning 
UF Arkiv 

Jessica Caftemo 210205 D.10 Anmälan om kränkande behandling Castor 
Jessica Caftemo 210205 D.10 Anmälan om kränkande behandling Castor 
Josefina Gibsson 210113 D.10 Anmäla om kränkande behandling Castor 
Josefina Gibsson 210113 D.10 Anmäla om kränkande behandling Castor 
Josefina Gibsson 210115 D.10 Anmäla om kränkande behandling Castor 
Christina Boman 210205 I.13 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter 

individuell prövning. 
UF Arkiv 

Christina Boman 210205 H.21 Beslut om skolskjuts i hemkommunen efter 
individuell prövning 

UF Arkiv 

Britta Bergström 210215 A.5 Distansundervisning Breviksskolan v. 9–13 Castor 
 
 
______ 
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Un § 14        Dnr UN.2021.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Delges 
Protokollsutdrag - Kf_2020-12-09 § 121 Revidering av arbetsordningar med 
anledning av digitala möten 
Protokollsutdrag - Kf_2021-02-10_Kf §5_Avsägelse och val av 2e vice ordförande i 
utbildningsnämnden 
Protokollsutdrag - Kf_2021-02-10_Kf §17_Fördelning bidrag sjuklön 
Överklagan UN beslut dnr UN.2020.57, om grundbelopp till fristående utförare 2021 
E-post Öppet brev till ansvariga för skolan 
Öppet brev till ansvariga för skolan  
 
 
______ 
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Un § 15        Dnr UN.2021.1               
 
 
Information och rapporter  
 
 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Eva Svensson informerar om 
Förvaltning 

• Stödorganisation igång 

• Uppföljning av alla externa platser 

• Årshjul - systematiskt arbetsmiljöarbete med egenkontroll 

• Handlingsplan till nämndens verksamhetsplan 

• KAA-plan 

• Statsbidrag 
Förskolan 

• Stenvik ombyggnation på gång, kommer att erbjuda utomhuspedagogik som 
inriktning 

• Peterslunds förskola 

• Lärande i fokus 
Grundskolan 

• Lärande i fokus - kunskapsuppföljning 

• Främja skolnärvaro 

• Kunskapsresultat 

• Specialpedagogisk läsutveckling 

• Näringsliv vetenskap SYV 
Oxelö skola 

• Intresseanmälan personal, tjänstefördelning utifrån behörighet 

• Referensgrupp 

• Rektor - tillsättning 

• Invigning - önskemål från nämnden 

• Inköp 
Vuxenutbildning 

• Budget i balans 

• Utveckla utifrån framtida behov 
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Corona 

• Ordförandebeslut om fjärrundervisning/distansundervisning 

• Smittspridningen låg i vår verksamhet 

• Redovisar frånvaro två gånger i veckan 

• Skyddskommitté extra vid varje samverkan 
 

______ 
 
 


