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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden  

 
2022-05-16  

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

   
Plats och tid Hävringe, Kommunhuset kl 08.15 - 10:30
 

Beslutande Britta Bergström (S)
 Claes-Göran Borrman (S)
 Eva Lantz (M)
 Sofia Bergli (S)
 Jonas Widegren (S)
 Thomas Löfdahl (V)
 Annsofie Karlsson (M)
 Cathrina Tholander (M)
 Ulla Hulkko (SD)
  
Ej tjänstgörande  Mariela Perez (V)
ersättare och övriga  Niclas Lindgren (KD)
deltagare Gun Holmstens (SD)
  
 Mårten Johansson Sekreterare
 Niklas Thelin Kanslichef
 Eva Svensson Förvaltningschef 
 Sofie Eriksson Kvalitets- och nämndsamordnare
 Henrik Lewerissa Verksamhetsekonom 
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Mårten Johansson

Paragrafer 19  - 28  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Britta Bergström

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Eva Lantz

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-05-16  

Datum för 
anslagsuppsättande 2022-05-24 Datum för  

anslagsnedtagande 2022-06-15 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Mårten Johansson 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-05-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 19        Dnr UN.2022.6               
 
 
Budgetuppföljning per april  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Informationen godkänns. 

2. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka åtgärder som ska 
vidtas för att nå en budget i balans avseende vuxenutbildningen och att 
återrapportera dessa förslag till åtgärder vid utbildningsnämndens 
sammanträde 2022-08-29.  

 
 
Sammanfattning 
 
En budget- och verksamhetsuppföljning redovisas i tertialrapporten.   

Utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat med 1,4 mkr före avräkning av barn- och 
elevpeng per april månad. 

Avräkning av barn- och elevpeng för perioden januari-februari ingår i det bokförda 
resultatet. Underlag för mars-april är beräknat till 0,5 mkr vilket ger ett negativt resultat med 
0,9 mkr efter avräkning. 

På kontogruppsnivå redovisas en positiv avvikelse på bidragsintäkterna med 0,9 mkr, vilket 
främst beror på avräkningen av barn- och elevpeng samt högre intäkter än förväntat för 
Europeiska socialfonden (ESF)-projekten. 

På kostnadssidan är det posterna för personal och köp av verksamhet som avviker negativt. 
Det råder fortsatt oklarhet kring de faktiska kostnaderna för kost varför dessa är bokförda till 
budgeterade värden till och med april månad. Det pågår en översyn av hanteringen som 
leder fram till kostdebiteringen, men den behöver också titta på siffrorna retroaktivt från 
årets början. 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen 2022- Budgetuppföljning 2022  

Tjänsteskrivelse Un - Budgetuppföljning, tertial 1 2022 
Tertialrapport  1 april 202222 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden  2022-05-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut är att informationen godkänns. 
 
Förslag 

 
Ordförande Britta Bergström (S) och 1:e vice ordförande Claes-Göran Borrman (S) 
föreslår att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att presentera vilka åtgärder som 
ska vidtas för att nå en budget i balans avseende vuxenutbildningen och att 
återrapportera dessa förslag till åtgärder vid utbildningsnämndens sammanträde 
2022-08-29.  

 
 

Beslutsgång 
 

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut samt det egna och 
1:e vice ordförande Claes-Göran Borrmans (s) tilläggsyrkande och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt dessa. 

 
 

______ 
 
Beslut till: 

Förvaltningschef (för åtgärd) 

Revisionen (för kännedom) 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-05-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 20        Dnr UN.2022.23               
 
 
Förändringsbeskrivning inför 2023 till Mål- och budgetberedningen  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Förändringsbeskrivning 2023 till Mål- och budgetberedningen antas. 

2. Barn- och elevpengen lämnas orörd.  

3. Utbildningsnämnden överlämnar förändringsbeskrivningen till Mål- och 
budgetberedningen för vidare hantering. 

 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån den preliminära ekonomiska ram som tilldelats utbildningsnämnden har en 
förändringsbeskrivning upprättats. Förändringsbeskrivningen beskriver vilka åtgärder 
utbildningsnämnden behöver göra för att klara av sina uppdrag inom tilldelad ekonomisk 
ram. Föreslagna åtgärder delas upp i vardagsrationaliseringar och effektiviseringsinsatser. I 
förändringsbeskrivningen lämnas även synpunkter på föregående års mätbara mål från 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

I förändringsbeskrivningen beskrivs förutsättningarna för respektive 
enhet/organisation. För att utbildningsnämnden ska kunna hålla sig inom tilldelad 
ekonomisk ram anges effektiviseringsinsatser gällande sänkning av barn- och 
elevpeng inom förskola och grundskola, samt ändringar inom yrkespaket och 
gymnasiet. De vardagsrationaliseringar som anges är att fortsatt se över avtal samt 
att skriva avtal för varje enskild gymnasiesärskoleelev. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Utbildningsnämndens förändringsbeskrivning till MBB 2023 
Utbildningsnämndens förändringsbeskrivning till MBB 2023 
 

 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta 

1. Anta förändringsbeskrivning 2023 till Mål- och budgetberedningen 

2. Utbildningsnämnden överlämnar förändringsbeskrivningen till Mål- och 
budgetberedningen för vidare hantering 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden  2022-05-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Förslag 
 
Ordförande Britta Bergström (S) föreslår att barn- och elevpengen lämnas orörd.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut om att anta 
förändringsbeskrivningen med det egna tilläggsyrkandet om att lämna barn- och 
elevpengen orörd och finner att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med dessa.  
 
 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Mål- och budgetberedningen (MBB) (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-05-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 21        Dnr UN.2022.25               
 
 
Yttrande över revisionsrapport -  Grundläggande granskning 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Revisionsrapporten godkänns.  
 
Sammanfattning 
 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun 
genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning 
genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och god revisionssed. 

Revisionsrapporten visar att utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning ej har 
expedierats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i enlighet budgetreglerna. 
Rapporten visar också att utbildningsnämndens internkontrollplan har följts upp en gång 
under 2021. Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske två gånger per år. 

Utbildningsnämnden ser över rutiner och säkerställer att den ekonomiska 
uppföljningen expedieras till kommunstyrelsen för dess kännedom. 
Utbildningsnämnden ser även över nämndens årsplanering och säkerställer att 
uppföljning av internkontrollplan sker två gånger per år. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Un - Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 
Missiv - Grundläggande granskning 2021 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att revisionsrapporten 
godkänns 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar nämnden om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden 
beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag. 
_____ 
 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Revisionen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-05-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 22        Dnr UN.2021.55               
 
 
Uppföljning av internkontrollplan 2022  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen av internkontrollplan 2022, uppföljning 1 godkänns. 

2. Föreslagna åtgärder godkänns och utbildningsförvaltningen återrapporterar 
vad som gjorts vid nästa uppföljning som sker 2022-12-12.   

 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har fastställt en internkontrollplan för sina 
egna verksamheter för år 2022. Interna kontrollplanen innehåller 
sju kontroller och ska följas upp två gånger per år. En kontroll 
genomförs med en frekvens om två gånger per år, medan 
resterande sex kontroller genomförs med en frekvens om en gång 
per år. Den första uppföljningen har nu genomförts och innefattar 
en kontroll; Uppföljning av kunskapsavstämning, och avser 
perioden 1 januari – 30 april. Resterande kontroller genomförs och 
redovisas vid nästa uppföljning av den interna kontrollplanen. 
Internkontrollplan 2022 innehåller följande kontroller: 

 Upphandling 

 Semesterskuld 

 Uppföljning av kunskapsavstämning 

 Placering av barn förskola och fritidshem 

 Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar (KAA)  

 Klagomålshantering 

 Skyddad identitet 

 

Uppföljningen visar att en kontroll har brister och är inte godkänd: 

Uppföljning av kunskapsavstämning 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Internkontroll uppföljning 1 
Protokoll 2021-12-13 - Un § 75  
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden  2022-05-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att  
 
Uppföljningen av internkontrollplan 2022, uppföljning 1 godkänns. 

Föreslagna åtgärder godkänns och utbildningsförvaltningen återrapporterar vad 
som gjorts vid nästa uppföljning som sker 2022-12-12.   

 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar nämnden om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden 
beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag. 
 

 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Ekonomichef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-05-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 23        Dnr UN.2022.8               
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2021-2022  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kvalitets- och kunskapsdialoger har genomförts tillsammans med rektorer 
och förstelärare. Områden som diskuterats är framför allt kontrollpunkten 
”kunskapsavstämning” i nämndens internkontroll, vilken redovisas i ärende 
UN.2021.55, Uppföljning av internkontrollplan 2022.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 21/22 maj 2022  
 

 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår att informationen godkänns av 
utbildningsnämnden. 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar nämnden om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden 
beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag. 

 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-05-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 24        Dnr UN.2022.26               
 
 
Beslut om tilldelning, stiftelser och stipendier  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 

1. Utbildningschefen får i uppdrag att årligen fördela stipendier om 
1000 kr/stipendiat från Högstadiestiftelsen.  

2. Utbildningschefen får i uppdrag att årligen fördela stipendier om 
1000 kr/stipendiat från Gymnasiestiftelsen. 

3. Utbildningsförvaltningen ska till utbildningsnämnden årligen 
återrapportera utdelad summa från respektive stiftelse. 

 
Sammanfattning 
 
Det finns två stiftelser som tillhör utbildningsnämnden. Dessa stiftelser har 
benämningarna Högstadiestiftelsen och Gymnasiestiftelsen. 

Högstadiestiftelsen hade år 2020 ett kapital om 276.000 kr, med en 
avkastning om 8 000 kr. Gymnasiestiftelsen hade år 2020 ett kapital om 
429.000 kr, med en avkastning om 13 000 kr. Lydelsen i gåvobreven ger 
utbildningsnämnden möjlighet att använda både avkastning och kapital. 

Fullföljdskravet för en stiftelse är att använda minst 80 % av avkastningen. 

Vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 november 2021 fattades 
beslut att förvaltningschef ges i uppdrag att dela ut stipendier från 
Högstadiestiftelsen och Gymnasiestiftelsen. 

För att förtydliga utdelningen av stipendierna delar förvaltningschef ut 
stipendier om 1000 kr/stipendiat samt återrapporterar utdelad summa för 
respektive stiftelse vid nämndsammanträde under efterföljande höst. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Stiftelser och stipendier  

 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 

 
Utbildningschef får i uppdrag att årligen fördela stipendier om 1000 kr/stipendiat från 
Högstadiestiftelsen.  

Utbildningschef får i uppdrag att årligen fördela stipendier om 1000 kr/stipendiat från 
Gymnasiestiftelsen. 
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Utbildningsförvaltningen ska till utbildningsnämnden årligen återrapportera utdelad 
summa från respektive stiftelse. 

Beslutsgång 
 
Ordförande frågar nämnden om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden 
beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-05-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 25        Dnr UN.2022.27               
 
 
Årsplanering, Utbildningsnämnden  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Årsplaneringen antas. 

2. Årsplaneringen bifogas fortsättningsvis till varje kallelse till sammanträde i 
utbildningsnämnden. 

 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen har skapat en årsplanering för följande 
arbetsområden:  

 Arbetsmiljö och HR 

 Verksamhetsplan/kvalitetsarbete 

 Ekonomi 

 Samverkan  

 Nämnd   

 Min enhet 

Årsplaneringen innefattar aktiviteter som ska genomföras vid respektive 
månad under året, och är viktig för att säkerställa att lagar, styrdokument, 
anvisningar och rutiner följs. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Årsplanering, Utbildningsnämnden 
Bilaga - Årsplanering, Utbildningsnämnden  

 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Årsplaneringen antas. 
 
 
Förslag 
 
1: vice ordförande Claes-Göran Borrman (S) föreslår att årsplaneringen 
fortsättningsvis bifogas till varje kallelse till sammanträde i utbildningsnämnden. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut samt Claes-Göran 
Borrmans (S) tilläggsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt 
dessa. 

 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunsekreterare (För åtgärd) 
Utbildningsförvaltningen (För kännedom) 
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2022-05-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 26        Dnr UN.2022.3               
 
 
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  
2022-05-16 
Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  

del. ordn 
Beslutets innehåll i korthet Beslutet 

hittas 
Eva Svensson 20220413 G.10 Beslut om skolskjuts i 

hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220421 H.21 Beslut om avslag skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220421 H.21 Beslut om avslag skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220421 H.21 Beslut om avslag skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220420 G.10 Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220420 G.10 Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220420 H.21 Beslut om avslag skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220505 H.21 Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220505 H.21 Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220504 K.5 Beslut om elevresor efter individuell 
prövning

Castor 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 16
  
Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden  2022-05-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Eva Svensson 20220504 I.13 Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning.

Castor 

Eva Svensson 20220504 K.5 Beslut om elevresor efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220504 I.13 Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning.

Castor 

Eva Svensson 20220505 H.21 Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220505 E.1 Genomföra prövning i frågan om 
mottagande i särskolan

Castor 

Eva Svensson 20220506 H.21 Beslut om avslag skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220506 H.21 Beslut om avslag skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

Eva Svensson 20220506 H.21 Beslut om avslag skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Castor 

 

 
 
 
 
 
______ 
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Un § 27        Dnr UN.2022.2               
 
 
Delgivningar 2022  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna.  
 

 
Nämnden delges följande: 
 
Ulla Hulkko (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. 
Gun Holmsten (SD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
Jannike Zetterman (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden. 
Ulla Hulkko (SD) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden. 
Anna Charlotte Larsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kf § 4 - Avsägelser och val till kommunens nämnder 
Protokoll 2022-04-21 - Un § 16  
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Un § 28        Dnr UN.2022.1               
 
 
Information och rapporter 2022  
 
 
Utbildningschefen informerar om 
 
 Peterslunds förskola försenad på grund av leveransproblem med material, 

fönster och golv . 
 Skolgården Ramdalen planeras. Elever har deltagit i framtagande av förslag 
 Nytt kostavtal 
 Arbetsmarknadens framtid - dialog 
 Avslut av Klara - rapport 
 Planering av mer tid till SFI 
 Peterslunds skola ombyggnation - ramprogram som underlag till 

partnerupphandling.  
 Uppföljning av Kolmårdsavtalet samt dialog om ny lagrådsremiss med 

gymnasieansvariga i Sörmland, Norrköping samt Finspång. 
 Dialog med äldre och nior om framtidens skola och förskola. 
 Kunskapsavstämning. 
 Inkomstjämförelse - Uppföljning 29 augusti.  
 Förväntansdokument - förskola och skola 
 Tillsammans för barnens bästa i Sörmland - föräldrautbildning 
 Fritidshemmen - utveckla undervisningen  
 Arbetsmarknad - behov och åtgärder av studie- och yrkesvägledningsplaner 

(SYV-planer). 
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