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 Claes-Göran Borrman (S)   
 Eva Lantz (M)   
 Sofia Bergli (S)   
 Sebastian Avander (S)   
 Thomas Löfdahl (V)   
 Zuber Sahi (M)   
 Karin Paulsson (L)   
 Ulla Hulkko (SD)   
     
Ej tjänstgörande Annsofie Karlsson (M) 
ersättare och övriga Ann Abrahamsson (C) 
Deltagare Niclas Lindgren (KD) 
   
   
   
   
   
 Christina Kleemo Sekreterare 
 Eva Svensson Förvaltningschef 
 Anna-Karin Hammar Chef elevhälsovården § 30 
 Camilla Örnebro Verksamhetsekonom § 31 
 Anna Bjurenborg Utvecklingsledare § 32–37 
   
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Christina Kleemo 
Paragrafer 30 - 47  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Britta Bergström  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Eva Lantz    
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Un § 30        Dnr UN.2021.35               
 
 
Information om rutin för orosanmälan  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Godkänna informationen.  
2. Social- och omsorgsförvaltningen bjuds in till utbildningsnämndens sammanträde 

20 september för att informera om deras rutiner för orosanmälan. 
 
 
Sammanfattning 
Alla som arbetar inom skola är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns misstanke 
om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. För barnet som drabbas 
kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största 
allvar och fullföljer den. Förskolan och skolan är viktig för barn i utsatta situationer. 
Ofta behöver flera aktörer samverka för att stötta barn som far illa eller riskerar att 
göra det. Ibland behövs en anmälan till socialtjänsten.  
Chef för Centrala barn- och elevhälsan informerar om förvaltningens rutin och arbete 
gällande skolans skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid en oro för att ett barn far 
illa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - rutin för orosanmälan  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna informationen.  
 
Förslag 
Ordförande föreslår att social- och omsorgsförvaltningen bjuds in till nämndens 
sammanträde 20 september för att informera om deras rutiner för orosanmälningar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det dels finns ett framskrivet förslag till beslut och dels 
ordförandes tilläggsförslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt dessa. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen (för kännedom) 
Förvaltningschef social- och omsorgsförvaltningen (för kännedom)
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Un § 31        Dnr UN.2021.28               
 
 
Ekonomisk uppföljning utbildningsnämnden 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Godkänna informationen.  
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att se över nämndens kostnader för skolskjuts och 

återrapportera till nämnden 20 september. 
 
 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden visar ett positivt resultat per april 1 053 tkr. Preliminär avräkning 
av kommunfullmäktiges barn- och elevpeng (Kf barn och elevpeng) för perioden är 
framräknad till 571 tkr och när fordran hämtas hem beräknas Utbildningsnämndens 
resultat för perioden 1 624 tkr. Preliminär avräkning för helåret är framräknad till 3 
676 tkr och därmed blir utbildningsnämndens årsprognos 26 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - ekonomisk uppföljning maj 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna informationen.  
 
Förslag 
Claes-Göran Borrman (S) föreslår att förvaltningschefen ges i uppdrag att se över 
nämndens kostnader för skolskjuts och återrapportera till nämnden 20 september. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det dels finns ett framskrivet förslag till beslut och dels Claes-
Göran Borrmans (S) tilläggsförslag och finner att utbildningsnämnden beslutar 
enligt dessa. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Revisionen (för kännedom) 
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Un § 32        Dnr UN.2020.50               
 
 
Uppföljning internkontrollplan utbildningsnämnden 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Godkänna uppföljning 1 av intern kontrollplan 2021.  
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 2021. Interna kontrollplanen innehåller 6 kontroller och ska följas upp två 
gånger per år.  Den första uppföljningen har nu genomförts och avser perioden 
1 januari – 30 april.  
Uppföljningen visar att 3 av 6 kontroller är godkända: 

• Elever med skyddad identitet 
• Elevernas inflytande över utbildningen 
• Anmälan om kränkande behandling 
Uppföljningen visar att 3 kontroller av 6 har brister och inte är godkända: 
• Elevernas rätt till studiehandledning 
• Enheternas rutin för klagomål 
• Vid upprepad frånvaro görs utredning och rektor rapporterar till huvudman 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse intern kontroll uppföljning 1  
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
1. Godkänna uppföljning 1 av intern kontrollplan 2021.  
2. Godkänna föreslagna åtgärder och att Utbildningsförvaltningen återrapporterar 

vad som gjorts i nästa uppföljning.   
 
______ 
 
Beslut till: 
Internkontrollansvarig kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)  
Revisionen (för kännedom) 
Förvaltningschef (för åtgärd)
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Un § 33        Dnr UN.2020.46               
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 20/21  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen.  
 
 
Sammanfattning 
Kvalitets- och kunskapsdialoger har genomförts med rektorer och enhetschefer.  
Områden som diskuterats med samtliga enhetschefer är de beslutade 
kontrollpunkterna i nämndens internkontroll, vilka redovisas i ärende UN2020:50.  
Därutöver fördes en dialog gällande elevernas måluppfyllelse i grundskolan och 
vuxenutbildningen och barnens utveckling i förskolan samt enheternas SKA-planer 
och aktiviteter kopplade till nämndens verksamhetsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - systematiskt kvalitetsarbete maj 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna informationen.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 34        Dnr UN.2021.24               
 
 
Svar på revisionsrapport - kommunens hantering av IT  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utse Christina Boman till kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor. 
 
 
Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat 
kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och 
kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenligt och uppfyller verksamheterna krav 
på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på 
IT-säkerhet är ändamålsenliga.  
EY:s sammantagna bedömning är att det finns en tillfredställande styrning av 
området. Det finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av 
IT. Däremot finns det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande 
granskningsområdet.  
I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan, 
loggkontroller och rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret 
ligger på systemförvaltarorganisationen. EY bedömer att det bör finnas någon form 
av uppföljning för att säkerställa efterlevnad av rutinerna samt för att säkerställa att 
systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag. EY 
bedömer det angeläget att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och 
informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga 
medarbetare. Detta för att stärka efterlevnaden av gällande rutiner och främja en god 
säkerhetskultur. 
EY rekommenderar samtliga nämnder inom kommunen att utse kontaktpersoner i 
informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning samt säkerställa upprättande 
av förvaltningsplaner för samtliga system. 
Utbildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande granskningen avseende 
kommunens hantering av IT samt av de rekommendationer som ges. Utifrån detta 
förslår förvaltningen att nämnden utser Christan Boman som kontaktperson i 
informationssäkerhetsfrågor. Gällande förvaltningsplaner för samtliga system 
pågår ett arbete inom utbildningsförvaltningen för att dels säkerställa att 
förvaltningsplaner finns upprättade för samtliga system inom 
utbildningsförvaltningen samt för att upprätta planer i de fall de eventuellt saknas. 
Arbetet som pågår följer den modell för systemförvaltning som finns i Oxelösunds 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un rapport av kommunens hantering av IT 
Rapport Granskning av kommunens hantering av IT  
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Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Utse Christina Boman till kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Utsedd kontaktperson (för kännedom) 
Revisionen (för kännedom) 
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Un § 35        Dnr UN.2021.8               
 
 
Yttrande över förslag till fritidsplan  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtagen fritidsplan. 
2. Utbildningsnämnden föreslår att fritidsplanen även kan uppmärksamma de 

insatser som sker inom utbildningsnämndens verksamheter. 
 
 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har tagit del av Fritidsplanen och ser positivt på att Oxelösunds 
kommun satsar på barn och unga i kommunen. Utbildningsnämnden föreslår att 
Fritidsplanen även kan uppmärksamma de insatser som sker inom nämndens 
verksamheter. 
I de läroplaner och styrdokument som styr utbildningsnämndens verksamheter finns 
ett uttalat mål att hälsofrämjande aktiviteter ska inkluderas i den dagliga 
verksamheten. Utifrån detta bidrar utbildningsnämnden till en god folkhälsa. Detta 
genom att nämndens verksamheter skapar miljöer och aktiviteter som ger 
förutsättningar för alla barn att lägga grunden till en aktiv och hälsosam livsstil. 
Utbildningsnämnden bidrar inom bland annat följande områden och med en rad 
aktiviteter: 

• Utomhusförskola med fokus på naturen, öppnar i augusti 2021. 

• Aktiva klassrum, där rörelse är en naturlig del av lektionen. 

• Rastaktiviteter som inbjuder till lek, rörelse och glädje. 

• Inriktningsval i grundskolan där elever ges möjlighet att välja mellan idrott och 
hälsa inriktning, estetisk inriktning eller natur och miljöinriktning. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - yttrande över förslag till Fritidsplan 
Förslag till Fritidsplan  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtagen fritidsplan. 

2. Utbildningsnämnden föreslår att fritidsplanen även kan uppmärksamma de 

insatser som sker inom utbildningsnämndens verksamheter. 
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______ 
 
Beslut till: 
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom) 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 36        Dnr UN.2020.13               
 
 
Samordnare för dataskyddsförordningen  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utse Susanne Eriksson till GDPR-samordnare för utbildningsnämnden.  
 
 
Sammanfattning 
Nämnden antog 2019-02-27 Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. I 
riktlinjens punkt 8.1 står det att personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR-
samordnare. För att säkra att nämnden, som är personuppgiftsansvarig, känner till 
vem som är GDPR-samordnare behöver nämnden utse de personer som ska vara 
samordnare. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un samordnare för dataskyddsförordningen maj 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Utse Susanne Eriksson till GDPR-samordnare för utbildningsnämnden.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vald samordnare (för kännedom) 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 37        Dnr UN.2021.32               
 
 
Riktad tillsyn friförskola  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
QNS Pedagogik uppfyller lagens krav gällande de granskade områdena. 
 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har genomfört en riktad tillsyn av QNS Pedagogik som driver 
förskolorna Havsgläntan och Regnbågen i Oxelösunds kommun. Tillsynen sker 
utifrån Skollagen 26 kap. 4§. Det övergripande syftet med den riktade tillsynen är att 
granska hur QNS Pedagogik, i egenskap av huvudman, arbetar med köhantering 
samt taxor och avgifter. Därutöver har en granskning gjorts av hur barnens 
schemalagda tid i förskolan stämmer med vårdnadshavarens arbetstider samt 
uppföljning av barnens närvaro/frånvaro i verksamheten.  
Tillsynen har genomförts genom dokumentstudier av upprättade riktlinjer och rutiner 
samt statistiska underlag. Därefter har en digital intervju genomförts med 
representanter för QNS pedagogik. Tillsynen visar att QNS Pedagogik har upprättade 
rutiner och riktlinjer, inom samtliga efterfrågade områden, samt att dessa går i linje 
med de krav som ställs i Skollagen samt att efterlevnaden är god.  
Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta att QNS Pedagogik uppfyller 
lagens krav gällande de granskade områdena. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Riktad tillsyn av QNS Pedagogik maj 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
QNS Pedagogik uppfyller lagens krav gällande de granskade områdena. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
QNS Pedagogik (för kännedom) 
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Un § 38        Dnr UN.2021.30               
 
 
Förändringsbeskrivning inför 2022 till Mål och budgetberedningen  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Anta förändringsbeskrivning 2022 till Mål och budgetberedningen 
2. Utbildningsnämnden översänder förändringsbeskrivningen till Mål och 

budgetberedningen för vidare hantering. 
 
 
Sammanfattning 
Utifrån den preliminära ekonomiska ram som tilldelats utbildningsnämnden har en 
bedömning gjorts av om nämnden kommer att ha förutsättningar att hålla ramen eller 
inte. I nästa steg har nämnden redogjort för orsaker till att det inte finns 
förutsättningar att hålla den.  
Ramen för utbildningsnämnd är 310 815 018 tkr det innebär att utbildningsnämnden 
föreslås att effektivisera nämndens kostnader med motsvarande 6,2 mkr. 
Utbildningsnämnden har fler osäkerhetsfaktorer inför budget 2022. I budget 2021 
arbetades hela budgeten igenom och barn- och elevpengen sågs över utifrån 
huvudmannens uppdrag. Det som återstår är förutsättningar för vuxenutbildningen. 
Det är nu viktigt att nämnden kan få bättre förutsättningar för att kunna skapa en 
budget för vuxenutbildningen som motsvarar behovet i Oxelösunds kommun samt 
utifrån det statliga uppdraget. Beroende på ersättning för hyra, generella statsbidrag 
och ramjustering fram till 2021 har det varit svårt att se att Campus har rätt 
förutsättningar. För att garantera detta i framtiden bör även vuxenutbildning få 
ersättning för utbildningsplatserna utifrån antal elever som klarar slutförd kurs samt 
kronor per poäng. Avstämning av antal studerade poäng samt elever föreslås 
stämmas av varje månad. 
Att effektivisera med 2% motsvarande -6,2 mkr påverkar verksamheten och dess 
resultat i ett läge där man nu arbetar med budget i balans för förskola och 
grundskolan. Inom budget 2021 finns det ett förväntat underskott för vuxenutbildning 
men i övrigt hålls budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Utbildningsnämndens förändringsbeskrivning inför MBB 2022  
Utbildningsnämndens förändringsbeskrivning till Mål och budgetberedningen 2022   
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
1. Anta förändringsbeskrivning 2022 till Mål och budgetberedningen 
2. Utbildningsnämnden översänder förändringsbeskrivningen till Mål och 

budgetberedningen för vidare hantering. 
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______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Mål och budgetberedningen (för kännedom) 
Revisionen (för kännedom) 
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Un § 39        Dnr UN.2021.31               
 
 
Utbildningsnämndens investeringar 2022–2024  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Utbildningsnämndens reviderade förslag till investeringar 2022 – 2024 fastställs 

och överlämnas till Mål- och budgetberedningen 2022–2023 för vidare 
beredning. 

2. 2022 - 3 mkr i investeringsmedel för upprustning av lokaler. 
3. 2022 – 4 mkr i investeringsmedel för inventarier till verksamheten.  
4. 2023 – 6 mkr i investeringsmedel för inventarier till verksamheten.  
5. 2024 – 1,7 mkr i investeringsmedel för inventarier till verksamheten. 
 
 
Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har bedömt behov av investeringar gällande 
utbildningsnämndens ansvarsområden 2022–2024 och kompletterat underlaget med 
investeringar för 2023 samt 2024. 
Utbildningsnämnden föreslår att det reviderade investeringsbehovet fastställs inför 
vidarebefordrande och ytterligare beredning i Mål- och budgetberedningen 2022—
2024. 
2021–2022 
Möjlighet till effektivisering av lokalytor på Ramdalsskolan för att använda skolans 
lokaler mer effektivt motsvarande 1 mkr samt investering i Dalgångens förskola 
motsvarande 2 mkr utifrån nödvändiga åtgärder av förskolans lokaler. Inventeringar 
till verksamheten för inventarier motsvarande 4 mkr till befintliga förskolor, 
grundskolor, vuxenutbildning samt ny förskola.  
2023 – 2024 
Investeringar av inventarier till förskolan förskola 1 mkr, vuxenutbildningen 600 tkr, 
grundskola 1,4 mkr samt inventarier till Peterslundsskolan efter renovering 4,7 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - investeringar 2022–2024 reviderad maj 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
1. Utbildningsnämndens reviderade förslag till investeringar 2022 – 2024 fastställs 

och överlämnas till Mål- och budgetberedningen 2022–2023 för vidare 
beredning. 

2. 2022 - 3 mkr i investeringsmedel för upprustning av lokaler. 
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3. 2022 – 4 mkr i investeringsmedel för inventarier till verksamheten.  
4. 2023 – 6 mkr i investeringsmedel för inventarier till verksamheten.  
5. 2024 – 1,7 mkr i investeringsmedel för inventarier till verksamheten. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mål och budgetberedningen (för åtgärd) 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 40        Dnr UN.2021.36               
 
 
Information om utredning gällande måltidens betydelse för det 
livslånga lärandet  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Informationen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om den utredning som förvaltningen har tagit fram 
tillsammans med kostenheten på kommunstyrelseförvaltningen och kommande 
beslut av kommunstyrelsen utifrån utredningens slutsatser och förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un 
Utredning gällande måltidens betydelse för det livslånga lärandet  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Informationen godkänns. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 41        Dnr UN.2021.25               
 
 
Riktlinjer för pedagogiska måltider  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Godkänna utredning gällande måltidernas betydelse för det livslånga lärandet. 
2. Anta riktlinjer för pedagogiska måltider i Oxelösunds kommun. 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har genomfört en utredning gällande kost och måltider i förskolan och 
skolan. Utredningen visar på måltidens betydelse för det livslånga lärandet. 
Vår vision är att alla barn och elever i förskola och skola ska känna matglädje och må 
bra av maten. Måltiderna i förskolan och skolan ger alla barn och elever, oavsett 
bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Bra 
mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna 
på förskolan och skolan har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en 
sund inställning till mat. Att våga samt välja varierat på tallriken är ett viktigt 
lärande för alla barn samt elever och i detta är ett samarbeta med vårdnadshavare en 
viktig del. Dessutom finns det åtskilliga sätt att använda mat och måltiderna i det 
pedagogiska arbetet samt i samverkan inom ämnena Hem- och konsumentkunskap 
samt Idrott och hälsa. 
För att få ett mer tydligt fokus på behov och kvalitet för Utbildningsförvaltningens mat 
till barn och elever behöver ett gemensamt utvecklingsarbete ständigt pågå. 
Skolmåltiderna är därför en viktig del av en bra skola och en värdefull resurs att ta 
vara på. Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider i förskolan och skolan grundas på 
vetenskap och beprövad erfarenhet och bör därmed ligga till grund för den mat som 
serveras i vår förskola och skola.  
Måltiden ska vara en trevlig stund som främjar den sociala samvaron mellan vuxna 
och barn/elever. Goda matvanor grundläggs vid tidig ålder och kan bidra till en god 
hälsa. Därför behöver barnen/eleverna stöd av vuxna som fungerar som förebilder. 
Syftet med de pedagogiska måltiderna är att barnen/eleverna ska få en positiv 
upplevelse och en naturlig inställning till mat. Den pedagogiska måltiden ingår i 
pedagogernas arbetstid och maten kan ses som ett arbetsredskap. Den som genom 
överenskommelse med rektor ska medverka vid en pedagogisk måltid får en 
kostnadsfri måltid. Måltiden bör vara minst 30 minuter. Vem som ska äta pedagogiskt 
beslutas av rektor, denne bedömer utifrån särskilda behov om fler vuxna än vad 
rekommendationerna tillåter ska äta pedagogisk lunch, detta bekostas då av 
respektive rektor.  
Förvaltningen har upprättat riktlinjer för de pedagogiska måltiderna i Oxelösunds 
kommun och föreslår utbildningsnämnden att anta dessa samt godkänna utredningen 
gällande kost och måltider i förskolan och skolan. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un utredning och riktlinjer gällande kost och måltider 
Riktlinjer för pedagogiska måltider i Oxelösunds kommun  
Utredning gällande måltidens betydelse för det livslånga lärandet   
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
1. Godkänna utredning gällande måltidernas betydelse för det livslånga lärandet. 
2. Anta riktlinjer för pedagogiska måltider i Oxelösunds kommun. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Chef kostenheten (för kännedom) 
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Un § 42        Dnr UN.2021.15               
 
 
Åtgärder för en budget i balans Campus Oxelösund maj 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Vidta åtgärder motsvarande 900 tkr för att närma sig en budget i balans för Campus 
Oxelösund.  
 
 
Sammanfattning 
Campus Oxelösund har ett prognostiserat underskott motsvarande -5461 tkr för 
verksamhetsåret 2021. Orsakerna till underskottet redogörs för vid 
nämndsammanträdet 25 februari 2020 och beror på att budgeten för Campus 
Oxelösund inte räknats upp från 2016 års budgetnivå, minskade statsbidrag från 
Migrationsverket samt att riktade statsbidrag inte tillfaller Campus budget. Därutöver 
behöver kompensation för lokaler ses över då dessa påverkar 
budgetförutsättningarna.  
Utifrån detta föreslås utbildningsnämnden att besluta om att vidtaga åtgärder 
motsvarande 900 tkr för att närma sig en budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un åtgärder för en budget i balans Campus Oxelösund maj 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Vidta åtgärder motsvarande 900 tkr för att närma sig en budget i balans för Campus 
Oxelösund.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Revisionen (för kännedom)
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Un § 43        Dnr UN.2020.56               
 
 
Information om grundskolans arbete med att främja närvaro  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
 
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 rektor och all skolpersonal deltar i 
arbetet med att främja närvaro, utifrån sin roll och sitt uppdrag. 
Huvudmannens uppdrag är att ge stöd till rektorn i arbetet med att skapa rutiner för 
att främja närvaron. Det kan till exempel handla om att ta fram gemensamma rutiner 
för skolor som huvudmannen ansvarar för. Huvudmannens uppdrag är även att 
säkerställa elevernas rätt till utbildning genom skolplikten.  
I samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen pågår rekrytering till ett 
närvaroteam och en organisation för arbetet med att främja närvaro är under 
uppbyggnad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - information om grundskolans arbete med att främja närvaro maj 
2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna informationen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 44        Dnr UN.2020.39               
 
 
Information Oxelöskolan  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen.  
 
 
Sammanfattning 
Information om färdigställandet och invigning av Oxelö skola 10 juni 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Information om Oxelö skola maj 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna informationen.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 45        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 2021-05-26 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i korthet Beslutet 
hittas 

Ordförande 
Britta Bergström 

2021-04-29 A.5 Distansundervisning på Breviksskolan 
v 20-22 2021 

Castor 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-04-27 H.21 Beslut om att bevilja skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning 

Pärm UF 
arkiv 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-04-27 H.21 Beslut om att bevilja skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning 

Pärm UF 
arkiv 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-04-27 I.13 Beslut om skolskjuts i hemkommunen 
efter individuell prövning. 

Pärm UF 
arkiv 

Rektor 
Petra Jansson 

2021-02-15 D.10 Anmälan om kränkande behandling Castor 

Rektor  
Petra Jansson 

2021-02-15 D.10 Anmälan om kränkande behandling Castor 

Rektor  
Petra Jansson 

2021-03-15 D.10 Anmälan om kränkande behandling Castor 

Rektor  
Petra Jansson 

2021-05-10 D.10 Anmälan om kränkande behandling Castor 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-04-27 H.21 Beslut om skolskjuts i hemkommunen 
efter individuell prövning 

Pärm UF 
arkiv 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-05-03 H.21 Beslut om skolskjuts i hemkommunen 
efter individuell prövning 

Pärm UF 
arkiv 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-04-27 H.21 Beslut om skolskjuts i hemkommunen 
efter individuell prövning 

Pärm UF 
arkiv 
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Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-04-28 I.13 Beslut om skolskjuts i hemkommunen 
efter individuell prövning 

Pärm UF 
arkiv 
 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-04-28 I.13 Beslut om skolskjuts i hemkommunen 
efter individuell prövning 

Pärm UF 
arkiv 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-05-05 K.5 Beslut om elevresor efter individuell 
prövning  

Pärm UF 
arkiv 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-04-27 K.5 Beslut om elevresor efter individuell 
prövning  

Pärm UF 
arkiv 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-04-27 K.5 Beslut om elevresor efter individuell 
prövning  

Pärm UF 
arkiv 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-05-05 L.11 Beslut om skolskjuts i annan kommun 
avseende gymnasiesärskoleelever  

Pärm UF 
arkiv 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-05-10 L.11 Beslut om skolskjuts i annan kommun 
avseende gymnasiesärskoleelever  

Pärm UF 
arkiv 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-04-09 L.11 Beslut om skolskjuts i annan kommun 
avseende gymnasiesärskoleelever  

Pärm UF 
arkiv 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-05-07 H.21 Beslut om att avslå skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning 

Pärm UF 
arkiv 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

2021-05-07 H.21 Beslut om att avslå skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning 

Pärm UF 
arkiv 

 
 
______ 
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Un § 46        Dnr UN.2021.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Delges 
Skolmiljarden - Utdrag Barn- och ungdomsnämnden § 19 2021-03-24 Fördelning av 
statsbidrag tillfällig förstärkning skolmiljarden  
 
 
______ 
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Un § 47        Dnr UN.2021.1               
 
 
Information och rapporter  
 
 
Dagens sammanträde 
Ordförande Britta Bergström informerar om 

• Kommunens trafiksäkerhetsgrupp bestående av NTF (Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande), polisen, Kustbostäder, Oxelö energi, 
förtroendevalda och tjänstemän från kommunen där ordförande representerar 
nämnden. 

Förvaltningschef Eva Svensson informerar om 

• Återkoppling utifrån den information om Barnkonventionen som gavs vid 
nämndens förra sammanträde. Förvaltningen ska ta med barnperspektivet och 
tillämpningen av Barnkonventionen som en punkt vid framtida tillsyner. 

• Utvecklingen av pågående och planerade om- och nybyggnationer av 
Oxelöskolan, Ramdalsskolan, Stenvikskolans nya avdelning Naturen, ny förskola 
Peterslund och ombyggnation av Peterslundsskolan. 

• Aktuellt rörande situationen med Corona. Förvaltningen ser en minskad 
smittspridning men har till viss del fortsatt ansträngt läge.  

• Ansvariga chefer på förvaltningen under sommarveckorna 27–30. 

• Översyn har gjorts av förvaltningens administrativa stöd, struktur, ledning och 
utveckling vilket lett till ny organisation från 1 augusti 2021. 

• Aktuella frågor och prioriteringar för höstterminen 2021. 
 
 
______ 
 
 


