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Un § 58        Dnr UN.2020.46               
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 20/21  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen.  
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har utifrån tidigare genomlysningar och granskningar beslutat att 
utveckla arbetet med målstyrning. Syftet är att säkerställa att förvaltningen och 
verksamheten har mål och nyckeltal att förhålla sig till och som ger nämnden underlag för 
styrning och ledning på huvudmannanivå. Därutöver behöver nämnden säkerställa att 
uppsatta mål bidrar till att Kommunfullmäktiges mål uppnås.  
Utbildningsnämndens presidium har i dialog med representanter från förvaltningen skapat 
en arbetsgrupp som ska ta fram ett underlag till Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 
2021. Vid arbetsgruppens möte den 8 september beslutades om fyra övergripande 
målområden. Vid arbetsgruppens möte den 20 oktober togs förslag till målformuleringar för 
var och en av nämndens verksamheter fram.  
 
Utbildningsnämndens fyra övergripande målområden är: Hållbar arbetsmiljö, Hög kvalitet, 
Höga resultat samt Hållbar ekonomi. Utifrån dessa bidrar nämnden till att uppfylla 
Kommunfullmäktiges mål inom givna områden.  
 
Den hållbara arbetsmiljön ska genomsyra samtliga förskolor, skolor, fritidshem samt omsorg 
och inkludera barn, elever och personal. En hög kvalitet av omsorg och utbildning ska 
erbjudas inom nämndens verksamheter. Därutöver ska samtliga barn och elever utvecklas 
så långt som möjligt och ges förutsättningar att nå sin fulla potential och därmed nå höga 
resultat när de slutar årskurs 9, gymnasiet alternativt avslutar sina studier vid Campus 
Oxelösund. Utbildningsnämnden ska ha en hållbar ekonomi genom att samtliga 
verksamheter har en budget i balans.   

 
Utifrån ovan beskrivna övergripande målområden kommer uppföljningsbara mått 
att tas fram samt en ambitionsnivå kopplat till givet mål att fastställas. Vid 
nämndens sammanträde den 16 november kommer dessa förslag att diskuteras. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un systematiskt kvalitetsarbete november 2020  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 59        Dnr UN.2020.49               
 
 
Timplan för grundskolan   
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta timplan för grundskolan 
 
 
Sammanfattning 
 
I Skollagen kap. 10 § 5 anges att den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan. 
Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar 
per stadium. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan olika 
ämnena och stadium.  
Det är huvudmannens ansvar att säkerställa att alla elever som går i grundskolan får de 
antal timmar undervisning de har rätt till. Timplanen utgör grund för resursfördelning och 
därmed uträkning av barn- och elevpeng.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Timplan för grundskolan 
Timplan för grundskola  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta timplan för grundskolan 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 6 (7) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-11-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 60        Dnr UN.2020.48               
 
 
Barn- och elevpeng för förskola, grundskola och gymnasiet 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den framtagna barn -och elevpengen för 
2021 enligt underlag ”Barn och elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”. 
 
 
Sammanfattning 
 

Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag fördelad i två delar; en del som är 
volymbaserad och baseras på antalet barn och elever. En del som är anslagsfinansierad 
och är ett fast belopp.  Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter. Det 
socioekonomiska bidraget är ett fast belopp som tilldelas och är baserat på statistik från 
SCB. Parametrar som valts ut för Oxelösunds kommun är; andelen nyanlända och 
föräldrarnas utbildningsbakgrund. I den socioekonomiska tilldelningen ingår även medel för 
extra stödresurs, svenska som andraspråk samt studiehandledning och modersmål. 

Den volymbaserade delen består av framtagen barn- och elevpeng och tilldelas utifrån 
antalet barn och elever enligt framtagen befolkningsprognos för verksamheterna förskola, 
grundskola, fritidshem och gymnasium.  

Barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ, vilka är 
anslagsfinansierade. 
 
Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten föreslår ersättningsnivåer för barn- och 
elevpeng. Barn- och elevpengen gäller för barn och elever som är folkbokförda i 
Oxelösunds kommun vid de månadsvisa avstämningstillfällena och tillämpas för så väl 
kommunala som fristående verksamheter. 
 
Inför budgetprocessen 2021 fanns det behov av att utveckla barn och elevpengen inom 
Utbildningsnämnden. Nämnden stod inför ett stort underskott 2020 och har under året 
vidtagit ett antal åtgärder för att få en budget i balans. Under våren och sommaren har 
också en utredning och jämförelse av barn och elevpengen med ett antal andra kommuner 
genomförts av PWC. Denna rapport är beställd av Kommunstyrelsen. Utredningen visar att 
rektorerna inte upplever budgetprocessen tydlig och förståelig. Utgångspunkten i detta 
arbete har varit det förslag till anslagsram för Utbildningsnämnden som finns i MBB 2021 – 
23. Ett annat viktigt perspektiv i arbetet med den reviderade resursfördelningen har varit att 
tydliggöra huvudmannens ansvar och att Oxelösund har en likvärdig skola.  
Mot bakgrund av detta har Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten tillsammans 
arbetat igenom resursfördelningen samt sett över ersättningen till extern verksamhet inför 
2021. Uppdraget har tydliggjorts utifrån bland annat timplan, behörighet, lärare, 
undervisningsgrupper, ersättning för sjuklönekostnader och kompetensutveckling. Även 
tilldelning av ledningsstöd, administration, skolbibliotek, vaktmästare har tagits med och 
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tydliggjorts i ersättningen. När det gäller socioekonomisk tilldelning föreslås svenska som 
andraspråk, modersmål och studiehandledning ingå i denna tilldelning från och med 2021. 
Inom förskolan kommer alla barn från och med 1 januari 2021 att finnas i samma 
verksamhetssystem när det gäller placering och taxa, för att tydliggöra likvärdigheten. 
Denna tilldelning skapar förutsättning för huvudmannen att ta ansvar för att veta vad 
resursen ska användas till och veta vilka förutsättningar enheterna har fått i sin budget. 
Inom den tilldelningen har rektor sedan ansvar att fördela utifrån det specifika behovet på 
enheten. 
Dessutom kommer varje rektor och förskolechef att få ett tydligt verktyg för att 
kunna förstå och arbeta med sin egen budget. Uppföljningen kommer sedan att 
utgå från uppställningen i detta verktyg. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Barn- och elevpeng 2021 
Barn- och elevpeng 2021.pdf  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den framtagna barn -och elevpengen för 
2021 enligt underlag ”Barn och elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Verksamhetsekonom (för åtgärd) 
 


