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Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-05-06 UN.2021.35

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Information om rutin för orosanmälan

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. 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 oror för att ett barn far illa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Information om rutin för orosanmälan

Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)
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Datum Dnr

2021-05-07 UN.2021.28

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning utbildningsnämnden 2021

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. 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.

3. Ärendet

Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf
Ack
diff

Avgifter 31100-31990 8 880 8 730 -150 2 960 2 806 -154

Bidrag 35100-35999 32 782 29 482
-3

300 10 840 11 397 557
Övrigt rest kkl 3 3 577 3 977 400 1 192 1 414 222
Anslag 39990 308 642 308 642 0 102 200 102 200 0

  353 881 350 831
-3

050 117 193 117 818 625
Personal 50000-56330 -209 117 -204 417 4 700 -68 941 -65 440 3 500
Lokaler 60110-20,61320 -34 229 -34 229 0 -11 410 -11 566 -156
Köp av verksamhet 46300-
80 -79 520 -83 620

-4
100 -26 507 -28 788

-2
281

Övrigt rest kkl 4-8 -31 015 -32 215
-1

200 -10 336 -10 972 -636
  -353 881 -354 481 -600 -117 193 -116 765 428

  0 -3 650
-3

650 0 1 053 1 053

  0 -3 650
-3

650 0 1 053 1 053
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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.

Avgifterna visar en minskning i intäkter jämfört med budget och årsprognos, det avser
barnomsorgsavgiften för fritidshem. Det beror på att verksamheten har färre barn än
budgeterat, denna minskning kan kopplas till Covid 19 då fler föräldrar väljer att ha sina
barn hemma och därmed säger upp sin plats.

Bidragen visar en ökning av intäkter på grund av att fördelningen av tilläggsbeloppet som
ligger centralt inte är utdelat i samma utsträckning som budget. Intäkterna från EU-
projekten bidrar till avvikelsen då det inte var budgeterat för, då det är ett nollsummespel.
Årsprognosen är satt i lägre nivå än budget, vilket beror på att alla statsbidrag inte är
utdelade i driften ännu. Förväntad intäkt från den preliminära avräkningen kommer också
påverka bidragen och prognosen kan komma att justeras.

Grundskolan visar på en ökning av intäkter för försäljning av verksamhet till andra
kommuner, vilket utgör årsprognosen.

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget samt årsprognos. Den främsta
orsaken beror på att statsbidraget Likvärdig skola budgeterades som en internfakturering,
då statsbidraget sparades centralt tills anställningar genomfördes. Nu när fördelningen är
klar kommer det finnas ett plus under personalkostnader, dock kommer det i sin tur även
finnas en minskad intäkt. En annan anledning beror på att verksamhet förskola hade
budgeterat vakanser som blir tillsatta senare under året, samt att det anställts fler
barnskötare än förskolelärare, detta beror på att det är brist på förskollärare. En annan
förklaring som bidrar till den positiva avvikelsen är frånvaro av personal.

Köpt verksamhet visar på en ökad kostnad för gymnasiet och grundskolan jämfört mot
budget, vilket påverkar årsprognosen. Ökningen som avser gymnasiet beror på fler elever
jämfört med demografin samt en kostnadsökning av valda program. Grundskolans ökning
avser en förändring av resursfördelningen, vilket ökar kostnaderna för de externa platserna.

Övriga kostnader visar en ökad kostnad för IT-kostnader och skolskjuts.
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Jämfört med föregående år

Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Årsbud fg år Utfall fg år Diff fg år
Avgifter 31100-31990 8 880 8 730 -150 7 963 8 197 234

Bidrag 35100-35999 32 782 29 482
-3

300 29 658 45 007 15 349
Övrigt rest kkl 3 3 577 3 977 400 4 150 4 816 666
Anslag 39990 308 642 308 642 0 299 866 299 866 0

  353 881 350 831
-3

050 341 637 357 886 16 249
Personal 50000-56330 -209 117 -204 417 4 700 -214 008 -205 784 8 224
Lokaler 60110-20,61320 -34 229 -34 229 0 -35 049 -34 871 178

Köp av verksamhet 46300-80 -79 520 -83 620
-4

100 -74 996 -84 719 -9 723

Övrigt rest kkl 4-8 -31 015 -32 215
-1

200 -33 755 -34 283 -528
  -353 881 -354 481 -600 -357 808 -359 657 -1 849

  0 -3 650
-3

650 -16 171 -1 771 14 400

Årsprognosen inklusive preliminär avräkning beräknas till 26 tkr, jämfört med föregående
års negativa resultat -1 771 tkr.

Avgifterna är högre jämfört med föregående år, det beror på en ökning inom
förskoleverksamheten. Inkomstjämförelsen är inte genomförd ännu vilket är en stor
intäktskälla som kan variera mellan åren, så prognosen kan komma att justeras.

Bidragen för barn- och elevpeng visar en minskning för innevarande år, det beror på att
mer anslag är utdelat direkt i ramen istället för att göra avräkning på beloppet. Alla
statsbidragen är inte utdelade i driften, vilket påverkar årsprognosen då den inte är justerad
än. Bidragen från Migrationsverket är lägre jämfört med föregående år, 4324 tkr.

Övriga intäkter visar minskad försäljning till andra kommuner inom förskoleverksamheten.
Dock kan prognosen komma att justeras till något mer intäkter för Campus, vilket skulle ge
en mindre differens mellan åren.

Årsprognosen för personalkostnaderna ligger i ungefärlig nivå med föregående års utfall.
Den minskade kostnaden beror på att vakanser blir tillsatta senare än beräknat samt att det
anställt outbildad personal jämfört mot budget. En förklaring som bidrar till den positiva
avvikelsen är frånvaro av personal.

Minskade kostnader för köpt verksamhet kan förklaras genom att Campus köper in mindre
av externa aktörer samt att förskoleverksamheten visar på något minskade kostnader,
vilket beror på förändringen av resursfördelningen. Övriga kostnader visar på en minskning
mellan åren, vilket dels beror på att en del kostnader belastar andra kontogrupper. Samt att
alla IT-kostnader ännu ej är bokförda, vilket kan komma att förändra årsprognosen.



Tjänsteskrivelse 4(6)

Datum
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Ekonomiskt utfall, tkr (exl, ink, avräkning Kf barn- och elevpeng 2021)

    Övriga   Prognos Prognos

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat exl avräk ink avräk

Nämndverksamhet 302 0 -183 119 0 0

Kulturskola 1 020 132 -1 173 -21 0 0

Gemensam administration 3 229 -451 -1 752 1 026 3 500 3 500

Fritidshem 5 382 1 291 -6 653 19 -142 -1 260

Förskola 28 320 4 958 -31 433 1 845 570 1 290
Grundskola och förskoleklass 45 271 4 774 -49 318 727 -1 978 297

Gymnasieskola 15 457 722 -17 508 -1 330 -2 700 -901

Komvux och SFI 3 221 3 114 -7 693 -1 358 -2 900 - 2 900

Uppdragsutbildning -1 1 078 -1 051 25 0 0

Summa för ansvarsområdet 102 200 15 618 -116 765 1 053 -3 650 26

Verksamhetstal

Totalt antal barn/elever, 15 april 2021, enligt Utbildningsnämndens (UN)
verksamhetssystem (inklusive fristående utförare). Mellan åren har antalet barn och elever
ökat med 37 st.

Förskola
1-3 år

Förskola
4-5 år

Förskole-
klass

Åk
1-9

Fritidshe
m

Gymnasie
-

skola

Totalt

2021 283 437 130 1242 400 382 2 874
2020 307

390 137 1203
432 368 2

837
Diff -24 47 -7 39 -32 -14 37

Utfall mot budget

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.

Nämnd och Kulturskola

Nämnden visar ett positivt resultat för perioden, 119 tkr. Kulturskolan visar en negativ
avvikelse mot budget 21 tkr, vilket beror på något ökade personalkostnaderna.

Gemensam administration

Gemensam administration visar ett positivt resultat för perioden, 1 026 tkr. Avvikelsen beror
på att tilläggsbeloppet som ligger centralt inte är utdelat till enheterna i samma utsträckning
som budgeten samt ej återanställning av tjänster på förvaltningen, vilket utgör
årsprognosen på 3 500 tkr. Verksamheten har även något ökade IT kostnader.
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Fritidshem

Resultatet för perioden är 19 tkr. Verksamheten följer budgeten på de flesta posterna,
något minskade kostnader för pedagogiskt material beror på att enheterna inte handlat i
samma nivå som budgeten. Verksamheten visar ökade kostnader för kosten. Minskade
intäkter av barn och elevpeng påverkar prognosen negativt, förväntat återbetalning för
perioden 285 tkr. Enheterna vidtar åtgärder utifrån minskat barnantal. Verksamheten har 53
färre barn jämfört mot budget, vilket påverkar den negativa årsprognosen -1 260 tkr.

Förskola

Förskola visar ett positivt resultat för perioden, 1 845 tkr. Den positiva avvikelsen avser
främst minskade personalkostnader. Det beror främst på att anställning av personal inte
träder i kraft förrän senare på året, samt att det anställts fler barnskötare än förskolelärare.
En annan påverkade faktor som bidrar till den positiva avvikelsen, är frånvaro av personal.
Intäkterna visar en negativ avvikelse mot budget, 221 tkr. Det beror på att en del
statsbidrag inte är utdelade i driften ännu. Alla avgifterna för barnomsorgen har inte
inkommit ännu, vilket också påverkar avvikelsen för intäkterna. Övriga kostnader visar en
positiv avvikelse mot budget, det beror på att verksamheten inte har handlat i samma
utsträckning som budget. Helårsprognosen inklusive preliminär avräkningen beräknas bli 1
290 tkr.

Förskoleklass, grundskola och särskola

Det sammanlagda resultatet för förskoleklass, grundskola och särskola är 727 tkr.
Verksamhet förskoleklass har ett negativt resultat för perioden, 84 tkr, vilket avser något
ökade kostnader för köpt verksamhet och kosten men även något minskade intäkter från
Arbetsförmedlingen.

Verksamhet grundskola och särskola visar ett positivt resultat 811 tkr. Statsbidraget
likvärdig skola är inte utdelat i driften till fullo, så något minskade intäkter för perioden 22
tkr. Köpt verksamhet visar en negativ avvikelse, 950 tkr. Avvikelsen beror på att det i snitt
är fler elever samt att kostnaden har ökat. Personalkostnaderna visar ett plus för perioden,
2 290 tkr. Avvikelsen beror dels på att det ligger ett plus på internfakturering 1 643 tkr, då
statsbidraget Likvärdig skola sparades centralt tills anställningen genomfördes. Nu när
fördelningen är klar kommer det finnas ett plus på internfaktureringen, dock kommer det i
sin tur även finnas en minskad intäkt. Den övriga avvikelsen utgörs av frånvaro av
personal. Helårsprognosen inklusive preliminär avräkningen beräknas bli 297 tkr.

Gymnasium

Gymnasiets resultat för perioden är -1 330 tkr. Avräkningen är inte utdelad i driften vilket
påverkar utfallet, preliminära resultatet för perioden med avräkning, -1 178 tkr.
Kostnadsökningen avser främst köpt verksamhet från andra kommuner. En annan
påverkande faktor till avvikelsen är den ökade kostnaden för busskort. Helårsprognosen är
satt till -901 tkr inklusive fordran från den preliminära avräkningen. Höstterminen har en
förväntad ökning med 23 antal elever jämfört med demografin, vilket minskar underskottet
för verksamheten på helår.

Komvux och SFI och Uppdragsutbildning
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På Campus Oxelösund bedrivs verksamheterna Komvux, Sfi och uppdragsutbildning. Den
ekonomiska redovisningen görs gemensamt för samtliga verksamheter.

Det sammanlagda resultatet för Campus är -1 333 tkr för perioden. Totalt ökade intäkter för
perioden, 1 064 tkr. 1 009 tkr avser ESF projekten som inte budgeterats för, vilket bidrar till
den positiva avvikelsen. Något minskade intäkter för statsbidragen samt försäljning av
verksamhet till andra kommuner. ESF projekten är ett nollsummespel, där intäkterna
hämtas hem i samma nivå som de faktiska kostnaderna för perioden. Personalkostnaderna
visar en negativ avvikelse mot budget, 2 454 tkr. Av denna avvikelse avser 973 tkr personal
som arbetar med projekten. Helårsprognosen är satt till -2 900 tkr och det avser främst
ökade personalkostnader jämfört med budget, detta beror på att anpassningar inte
genomförts i tillräcklig omfattning utifrån budget.

Investeringar, tkr

Utbildningsnämndens ambition är att använda alla investeringsmedel som är beviljade. För
perioden januari-april har Utbildningsnämnden förbrukat 349 tkr av de 2 564 tkr som
beviljats i investeringsmedel.

Utbildningsnämnden Objekt Budget helår Utfall jan-
april

Prognos

Inventarier 1255 0 1255

Inventarier grundskola 92816 505 211 505

Inventarier förskola 92815 559 55 559

Lärverktyg grundskola 92813 25 18 25

Lärverktyg förskola 92814 220 65 220

Summa: 2 564 349 2 564

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – ekonomisk uppföljning maj 2021

Eva Svensson Camilla Örnebro
Förvaltningschef Verksamhetsekonom

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)
Revisionen (för kännedom)
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0155-381 03 (fax) kommun@oxelosund.se

Utbidlningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Internkontroll Utbildningsnämnden 2021

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslut

1. Godkänna uppföljning 1 av intern kontrollplan 2021.

2. Godkänna föreslagna åtgärder och att Utbildningsförvaltningen återrapporterar
vad som gjorts i nästa uppföljning.

2. 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

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan
Den första uppföljningen har nu genomförts och avser perioden 1 januari – 30
april. Uppföljningen visar att 3 kontrollpunkter är godkända och att 3
kontrollpunkter inte är godkända. Kontroller har genomförts genom intervjuer med
enhetschefer samt genom att ta del av dokumentation.

Uppföljningen visar att 3 av 6 kontroller är godkända:

Elever med skyddad identitet

En kontroll har genomförts för att säkerställa att alla barn/elever med skyddad
identitet har en individuell handlingsplan. Kontrollen har genomförts vid samtliga
enheter. Resultatet visar att planer finns upprättade för alla barn/elever med
skyddad identitet.

Elevernas inflytande över utbildningen
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En kontroll har genomförts vid samtliga grundskolor och Campus Oxelösund för
att säkerställa att det finns forum för elevinflytande över utbildningen. Resultatet
visar att det genomförs minst två elevråd per läsår samt att det finns ytterligare en
rad forum där eleverna ges möjlighet att ha inflytande över sin utbildning.

Anmälan om kränkande behandling

En kontroll har genomförts för att säkerställa att anmälan av kränkande
behandling skickas till huvudman och att utredning startas när en kränkning
konstaterats. Stickproven visar att anmälan sker och att utredningar har startats
och åtgärder vidtagits.

Uppföljningen visar att 3 kontroller av 6 har brister och inte är godkända:

Elevernas rätt till studiehandledning

En kontroll har genomförts för att säkerställa att alla elever med behov av
studiehandledning får detta på modersmålet. Kontrollen har genomförts på
samtliga grundskolor och inkluderar alla elever i aktuell målgrupp. Vid en enhet
erbjuds inte studiehandledning i den omfattning som eleverna har behov i
språken arabiska och tigrinja. Vid en annan enhet har det varit svårt att möta upp
behovet tidvis när enheten tagit emot nyanlända elever.

Vidtagna åtgärder

Förvaltningschef ser över organisationen för studiehandledningen i dialog med
berörda rektorer. Inköp av anpassat digitalt läromedel har gjorts.

Enheternas rutin för klagomål

En kontroll har genomförts vid samtliga enheter för att säkerställa att enheterna
har rutiner för hantering av inkomna klagomål samt att dessa sammanställs och
delges huvudmannen. Resultatet visar att enheterna inte har upprättade skriftliga
rutiner och inte systematiskt sammanställer inkomna klagomål samt inte heller
rapporterar detta till huvudman.

Vidtagna åtgärder:

Förvaltningen har tagit fram en rutin för klagomålshantering på huvudmannanivå
samt en struktur för hur enheterna ska hantera inkomna klagomål. I upprättat
rutin finns tydligt angivet att huvudmannen årligen vid kvalitetsredovisningen för
läsåret ska delges en sammanställning av klagomål samt vidtagna åtgärder från
enheten. Enhetschefer har fått i uppdrag att ta fram lokala rutiner utifrån hur
organisationen ser ut på enheten. Ett arbeta har även initierats i ledningsgruppen
för att skapa en gemensam bild av vad som är ett klagomål och vilka klagomål
som ska rapporteras till huvudman.

Vid upprepad frånvaro görs utredning och rektor rapporterar till huvudman

En kontroll har genomförts vid samtliga grundskolor för att säkerställa att elever
med skolfrånvaro utreds enligt upprättad handlingsplan samt att anmälan sker till
huvudman. Stickprov har även genomförts på anmälda ärenden för att kontrollera
att utredning startats samt att åtgärder vidtagits. Resultatet visar att antalet
anmälan om omfattande skolfrånvaro har ökat sedan tidigare år samt stickproven
visar att utredningar startas och åtgärder vidtas. Kontrollen kan inte anses
godkänd utifrån att det framkommit att det i upprättat rutin finns vissa delar som
inte är tydliga och därmed svårtolkade för skolledningen. Vidare framkommer att
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Datum

2021-05-05

den gräns på 20% som ska vara riktlinje för omfattande skolfrånvaro inte går i
linje med gällande lagkrav.

Vidtagna åtgärder

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att revidera rutinen för närvaro. I
nuläget sker en omvärldsbevakning samt även ett arbete med att förtydliga
rutinen. En funktion är även utsedd för att samla in och följa upp de anmälningar
om omfattande skolfrånvaro som anmäls till huvudmannen.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan år 2021

Tjänsteskrivelse UN – Internkontroll Utbildningsnämnden 2021

Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)

Revisionen (för kännedom)

Förvaltningschef (för åtgärd)



Oxelösunds kommun

Rutin /System Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Frekvens Metod

Rapportering vid 

avvikelse Sannolikhet Konsekvens Risk

Elevens rätt till studiehandledning 
Kontrollera att alla elever med behov av 

studiehandledning på modersmålet får det Utvecklingsledare Samtliga grundskolor 2ggr/år

Kontroll av att alla elever med behov av studiehandledning får 

detta på modersmålet. Utbildningschef
3 4 12

Elever med skyddad identitet
Kontrollera att alla elever med skyddad identitet har en 

upprättad handlingsplan Utvecklingsledare Samtliga enheter 2ggr/år

Kontroll av att alla barn/elever med skyddad identitet har en 

individuell handlingsplan. Utbildningschef
3 4 12

Utbildningschef

Kontrollera att  alla enheter har en rutin för hantering 

av inkommande klagomål Utvecklingsledare Samtliga enheter 2ggr/år Kontroll av att alla enheter har en rutin. Utbildningschef
4 3 12

Kontrollera att inkommna klagomål till enheterna 

samanställs och rapporteras till huvudman Utvecklingsledare Samtliga enheter 2ggr/år

Kontroll av att alla enheter har sammnsätllt inkomna kalgomål och 

rapporterat detta till förvaltningen. Utbildningschef
4 3 12

Elevernas inflytande över utbildningen
Kontrollera att det finns  forum för elevinflytande 

(elevråd) vid alla enheter. Utvecklingsledare Samtliga enheter 2ggr/år

Kontroll av att det vid alla grundskolor och Campus har elevråd 

minst 2 gånger per läsår Utbildningschef
3 3 9

Utbildningschef

Anmälan kränkande behandling

Kontrollera att anmälan av kränkande behandling till 

huvudman sker. Utvecklingsledare Samtliga enheter 2ggr/år

Stickprov på anmälda ärenden där utredning startas. Kontroll av 

att utredning sker och att åtgärder vidtas. Utbildningschef
3 4 12

Utbildningschef

Vid upprepad frånvaro görs utredning och rektor 

rapporterar till huvudman

Kontroller att alla elever med omfattande skolfrånvaro 

utreds enligt upprättad handlingsplan och att anmälan 

till huvudman sker. Utvecklingsledare Samtliga grundskolor 2ggr/år

Stickprov på anmälda ärenden där utredning startas. Kontroll av 

att utredning sker och att åtgärder vidtas. Utbildningschef
3 4 12

Risk och väsentlighetsanalys

Sannolikhet

1 Osannolik Risken är praktiskt taget obefintlig att fel skall uppstå

2 Mindre sannolik Risken är mycket liten att fel skall uppstå

3 Möjlig Det finns en möjlig risk att fel skall uppstå

4 Sannolik Det är mycket troligt att fel kan uppstå

Konsekvens

1 Försumbar Är obetydlig för olika intressenter och kommunen

2 Lindrig Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen

3 Kännbar Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen

4 Allvarlig Är så stort att fel helt enkelt inte får inträffa

Skollagen kapitel 6: Åtgärder mot kränkande behandling

Skollagen kaptiel 7: Skolplikt och rätt till utbildning

Enheternas rutin för klagomål 

Utbildningsnämndens Internkontrollplan 2021 Risk- och väsentlighetsanalys

Skollagen kapitel 2: Huvudmän och ansvarsfördelning

Skollagen 4 kaptilet: Kvalitet och inflytande
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Datum Dnr

2021-05-07 UN.2020.46

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 20/21

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. 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

Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)
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Datum Dnr

2021-05-12 UN.2021.24
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v 1.0
2007-
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Revisionsrapport - kommunens hantering av IT

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Utse Christina Boman till kontaktperson för informationssäkerhetsfrågor.

2. 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.

EYs 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.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-05-12 UN.2021.24
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Tjänsteskrivelse Un – Revisionsrapport kommunens hantering av IT

Rapport kommunens hantering av IT

Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)

Revisionen (för kännedom)
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1. 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 ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på 
ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet 
är ändamålsenliga.   

Vår 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.  

Kommunen har på övergripande nivå en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Det finns en 
överenskommelse mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun beträffande drift 
och förvaltning av IT. IT-avdelningens ansvar är tydligt dokumenterat och kommunen har 
en tydlig systemförvaltarorganisation. Det framkommer dock indikationer på att roller och 
arbetsgång vid beställningar inte är helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. 
Vidare saknas det kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid 
respektive förvaltning.  

Vi bedömer att funktionalitet och säkerhet i systemen är tillräcklig. Det finns en 
tillfredställande styrning av driftsäkerheten och det sker systematiska tester av IT-miljön. 
Kommunen har en god kännedom kring samtliga verksamhetssystem och har klassat 
informationen för, i stort sett, samtliga system utifrån SKR:s verktyg KLASSA, vilket vi ser 
positivt på.   

Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020, vilket 
vi ser positivt på. Inom ramen för denna identifierades vissa risker och åtgärder. Det saknas 
dock rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser beträffande kommunens IT-
hantering och informationssäkerhet. Vi bedömer det angeläget att kommunstyrelsen 
säkerställer att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens 
hantering av IT och informationssäkerhet.  

I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan, 
loggkontroller och rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret 
ligger på systemförvaltarorganisationen. Vi 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.    

Vi 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.  

Det saknas en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och 
informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen tar inte heller del av någon regelbunden 
återrapportering beträffande IT- och informationssäkerhet. Detta innebär att styrelsens 
helhetsbild av området och möjlighet att vidta åtgärder vid identifierade svagheter är 
ytterst begränsad.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Säkerställa att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens 
hantering av IT och informationssäkerhet. 
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• Säkerställa att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och 
informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga 
medarbetare. 

• Säkerställa en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och 
informationssäkerhetsområdet, bland annat avseende Rutiner för IT-säkerhet. 

• Säkerställa att det genomförs en regelbunden uppföljning av efterlevnad av gällande 
rutiner. 

• Tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och synkronisera eventuella rutiner, 
riktlinjer och mallar. 

• Genomföra en översyn för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga 
förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.  

• Besluta om en ny strategi samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande 
systemförvaltningsmodell. 

• Tillse att samtliga nämnder upprättar en handlingsplan som konkretiserar målen i Digital 
plan 2018–2021. 

• Säkerställa att styrdokument som syftar till att omfatta bolagen, exempelvis rutiner för 
IT-säkerhet, beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av respektive bolagsstämma. 

 
Vi rekommenderar samtliga nämnder inom kommunen att:  
• Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning. 
• Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system. 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Offentlig verksamhet är som alla verksamheter i hög grad beroende av 
informationsteknologi (IT) i olika former. Samtliga av kommunens verksamhetsområden är 
beroende av fungerande IT-stöd. Detta gäller i allra högsta grad samhällskritisk 
verksamhet. IT har blivit en strategisk resurs för att uppnå ändamålsenlighet samt 
effektivitet i de verksamheter där kommunen verkar. 

En verksamhets beroende av IT medför dock risker i olika grad. Ett exempel är den ökade 
sårbarheten vid olika former av driftstörningar. Det är därför väsentligt att kartlägga hur 
IT-säkerhetsarbetet hanteras, avseende t.ex. kommunikation och underhåll.  

Det är väsentligt att det finns en strategisk styrning samt tillräcklig intern kontroll knutet 
till IT i kommunen. I Oxelösunds kommun är drift av ett flertal IT-system utlagda på extern 
leverantör, vilket i sin tur ställer krav på tydliga avtal samt en systematisk uppföljning.  

Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys 2020 beslutat att rikta en 
fördjupad granskning mot kommunens IT-hantering. 

2.2 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet är att bedöma om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är 
ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms 
huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga.   
 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

► Hur säkerställs informationssäkerhet samt funktionalitet och säkerhet i de IT-systemen 
som kommunen använder? 

► Är ansvarsfördelningen med avseende på IT tydlig? 
► Finns tydliga styrdokument (policy, riktlinjer) och följs efterlevnaden av dessa upp 

regelbundet? 
► Genomförs regelbundna riskanalyser med avseende på IT-området? 
► Hur arbetar kommunen med externa leverantörer av IT-system och stödtjänster? I 

synnerhet avseende upphandling, styrning och uppföljning av sådana tjänster? 
 

2.3 Ansvarig nämnd och avgränsning 

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder på en övergripande nivå. 

Granskningen omfattar inte penetrationstester eller liknande av kommunens IT-system. 

Informationssäkerhet berörs till viss del inom ramen för rutinerna kring IT-hanteringen. 

Informationssäkerhets grundprinciper är: 
• Konfidentialitet (Informationen är otillgänglig för obehöriga) 
• Integritet (Säkerställa tillförlitlighet i informationen) 
• Tillgänglighet (av information) 

2.4 Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för 
analyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som ligger till 
grund för slutsatser och rekommendationer i granskningen.    
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► Mål och budget 2020–2022 
► Relevanta av fullmäktige antagna styrande dokument på området 
► COSO-modellen för intern kontroll 
► MSB:s metodstöd KLASSA 

I verksamheters arbete med ledningssystem för informationssäkerhet finns det vissa 
komponenter att beakta. MSB:s metodstöd är en bra utgångspunkt och är uppdelat på fyra 
metodsteg med tillhörande metoddelar: identifiera och analysera, utforma, använda och 
följa upp.  

 

I stort, bygger såväl LIS som COSO-modellen på liknande principer för styrning, vilket även 
appliceras på den interna kontrollen kring IT-hanteringen. COSO-modellen består av fem 
huvudkomponenter:  

• Kontrollmiljö (exempelvis ledarskapsresurser, ansvarsfördelning oh styrdokument), 
• riskanalys,  
• kontrollaktiviteter,  
• information och kommunikation (som hjälpmedel räknas exempelvis intranät och 

utbildning),  
• uppföljning. 
 

2.5 Metod  

Granskningen har genomförts som en intervju- och dokumentstudie. Intervjuer har 

genomförts med ansvariga/samordnande funktioner rörande IT i kommunen, se bilaga 1. 

Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade getts möjlighet att komma 

med synpunkter på rapportutkastet för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på 

korrekta fakta och uttalanden. Granskningen har genomförts december 2020 – mars 

2021.  
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3. Resultat av genomförd granskning  

3.1 Styrning av IT-området 

Digital plan 2018–2021 
Kommunstyrelsen beslutade i 2017 om Digital plan 2018 – 2021. Syftet med den digitala 
planen är att ge stöd och vägledning i verksamheternas planering och genomförande av 
den digitala utvecklingen. Den digitala planen innehåller strategiska inriktningar och vägval 
gällande digital kompetens, delaktighet, trygghet, innovation, ledning, infrastruktur och 
hållbarhet. Kommunstyrelseförvaltningen svarar för att samordna och följa upp arbetet 
med handlingsplanen samt de uppsatta målen. För att omsätta planens syfte och mål ska 
planen kompletteras årsvis med en handlingsplan innehållande planerade insatser. Enligt 
uppgift har detta inte gjorts för respektive förvaltning. Det finns pågående processer för 
att ta fram planer vid utbildningsförvaltningen, äldreomsorgsförvaltningen och social- och 
omsorgsförvaltningen.  

Kommunstyrelseförvaltningen tar däremot fram en handlingsplan kring digital utveckling 
för två år framåt. Denna innehåller de planerade utvecklingsbehoven vid respektive 
förvaltning, baserat på ambitionerna i den digitala planen. Denna redovisas för IT-chefen 
och kommuncheferna, delvis för att säkerställa en långsiktig planering.  

Riktlinjer för IT-säkerhet i Oxelösunds kommun 
Riktlinjer för IT-säkerhet fastställdes av kommunchefen 2012. Riktlinjerna beskriver 
kommunkoncernens vilja och mål för drift och förvaltning av kommunens IT-resurser samt 
arbete med informationssäkerhet. Denna är, enligt intervjuade, gällande även för bolagen. 
Av riktlinjerna framgår roller och ansvarsområden. I riktlinjen framkommer även att det i 
kommunens årliga verksamhetsplan ska specificeras årsvisa mål samt direktiv för 
uppföljning, utvärdering och avrapportering.  

Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun 
Kommunchefen antog i maj 2012 Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun. I 
rutinerna för IT-resurser tydliggörs att ansvariga chefer är ytterst ansvariga för att 
medarbetare har nödvändiga kunskaper för att nyttja IT-resurser på ett säkert och effektivt 
sätt. Vid varje förvaltning ska det också finnas en kontaktperson i 
informationssäkerhetsfrågor. Detta saknas dock vid tiden för granskningen. I rutinerna för 
IT-resurser redovisas både gemensamma rutiner för kommunens och vem som är ansvarig 
för respektive område.  

 

3.1.1 Mål för området 

Inom området för granskningen har kommunen ett flertal mål. Målen återfinns främst i 
deras rutiner och riktlinjer. Nedan presenteras de mål som har bäring på 
granskningsområdet.  
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De mål som finns i Mål och budget 2020 samt den digitala planen följs upp inom ordinarie 
styrprocess med måluppföljning. Det finns ingen uppföljning av de mål som fastställts i 
kommunens rutiner eller riktlinjer med bäring på området.  Det finns inte heller någon 
samordnad uppföljning av efterlevnad av de olika styrdokumenten.  

 

3.1.2 Ansvarsfördelningen med avseende på IT   

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter. Av Reglemente för 
Oxelösunds kommuns kommunstyrelse framgår även att styrelsen ansvarar för 
utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation.  

Oxelösunds och Nyköpings kommuner har sedan juni 2010 ett organiserat samarbete 
genom nämnden ”Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern 
service”. Nyköping kommun är värdkommun för nämnden.  Den Gemensamma 
Servicenämnden ansvarar för utvärdering och styrning av IT-enheten för att säkerställa att 
stödet svarar mot verksamhetsbehovet och att arbetet utförs enligt fastställda planer. 
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Sedan januari 2020 har kommunen en funktion med ansvar för 
informationssäkerhet/GDPR-samordnare. Informationssäkerhetsansvarig kallar till möten 
månadsvis med IT-strateg och säkerhetsstrateg för diskussion kring aktuella 
informationssäkerhetsfrågor, så som molnlagring men även åtgärder utifrån den 
genomgenomlysning som kommunen gjorde 2020 (se 3.2).  

Vidare har kommunen en extern resurs som är dataskyddsombud/personuppgiftsansvarig
1
. 

Den externa resursen är gemensam för flera kommuner i regionen. För ändamålet finns 
gemensamma Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. Vidare finns 
personuppgiftsombud vid varje förvaltning. Det sker en regelmässig uppföljning av avtalet 
beträffande dataskyddsombudet med Flens kommun, som bjuder in till utvärdering. För 
närvarande är avtalet under omprövning då de samverkande kommunerna har blivit färre.  

Av rutiner för IT-resurser framgår att förvaltningschefer, chefer för centrala enheter och 
avdelningar samt enhetschefer ansvarar för att personalen inom verksamheterna får 
nödvändiga kunskaper för att IT-resurser ska kunna utnyttjas på ett säkert och effektivt 
sätt.  

Förvaltningschef respektive chef för central enhet är ansvarig för informationssäkerheten 
vid respektive verksamhet. Av rutiner för IT-resurser framgår att det vid varje förvaltning 
ska finnas en kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor som kan medverka i information 
och erfarenhetsutbyte i dessa frågor. Enligt uppgift finns det, vid tiden för granskningen, 
inte uttalade kontaktpersoner för informationssäkerhetsfrågor.  

Förvaltningen ansvarar för säkerheten av den information som hanteras av verksamheten. 
Servicedesk samt drift och förvaltning av kommunövergripande verksamhetssystem 

(säkerheten i IT-miljön) hanteras däremot av IT-enheten
2
. IT-enheten är gemensam för de 

båda kommunerna, dock med Nyköpings kommun som värdkommun. Beställd tjänst 
levereras efter överenskommelse. Relationen mellan de båda kommunerna regleras i avtal. 
Oxelösund kommuns IT-strateg har till uppdrag att följa upp överenskommelsen med 
Nyköpings kommun. Detta innefattar ansvar för att följa faktureringen och 
kostnadsutvecklingen samt kravställa.    

 

3.1.3 Rollfördelning mellan Oxelösund och Nyköping 

Ansvarsfördelningen mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun styrs av 

samverkansavtalet/överenskommelsen
3
. Den gemensamma nämnden och respektive 

kommunstyrelse beslutar om förlängning av avtalet med två år i taget. Avtalet innefattar 
denna typ av (infrastruktur)leverans: 

• Servicesdesk,  
• drift och förvaltning,  
• produktförsörjning (arbetsplatser, utskriftsenheter).  

IT-enheten har även ett åtagande kring systemförvaltarsamordning och IT-säkerhetsfrågor 
(informationsklassningsarbete). Informationsklassning sker efter beställning av 

 
1
 Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds  

kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen.   
Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans  
tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
2
 Undantaget telefonisystemet 

3
 Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-verksamhet, 2015 – 2018 
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verksamheterna i Oxelösunds kommun. Av avtalet framgår att Oxelösunds kommuns 
beställarorganisation (IT-strateg, Oxelösund) ska hantera kravställning gentemot IT-
enheten. Av intervjuer med funktioner vid IT-enheten framgår dock att enskilda 
kravställningar även kan komma från tjänstemän inom Oxelösund kommuns förvaltningar 
och bolag som inte är systemansvariga.  

IT-enheten leds av en IT-chef direkt underställd kommundirektören i värdkommunen. 
Därutöver finns funktioner med ansvar för den tekniska säkerheten, samt två 
systemförvaltarsamordnare.  

Systemförvaltarsamordnarna stöttar de personer inom Oxelösunds kommun och Nyköpings 
kommun som är systemansvariga eller systemförvaltare. Därutöver har 
systemförvaltarsamordnarna i uppdrag att: 

• Stödja verksamheter med informationsklassning, 
• Stödja verksamheterna med att ta fram informationssäkerhetskrav vid 

upphandlingar, 
• Ta fram rutiner för systemförvaltning, 
• Stödja systemägare i arbetet med behörighetskontroll. 

I samarbetsavtalet regleras att kommunerna ska sträva efter att ha samma styrdokument, 
alternativt likställa innehållet i de olika styrdokumenten. Enligt intervjuade finns det en klar 
diskrepans inom detta område. Ett exempel är Oxelösund kommuns Digitaliseringsplan som 
inte är helt synkad med Nyköping kommuns e-strategi, bland annat avseende ambitioner 
och prioriteringar. Enligt intervjuade uppstår det flera gånger problem med krockar kring 
prioritering av projekt i de olika kommunerna. Inom ramen för IT-strategiforum (se 
beskrivning nedan) avser kommunerna enas om satsningar/prioriteringsförslag utifrån vad 
som framgår i de olika styrdokumenten. 

Av överenskommelsen framgår att verksamheterna ansvarar för att: 

• Vid förnyelse av verksamhetssystem, beakta möjligheterna till samordning med 
övriga verksamheter I de båda kommunerna.  

• Utarbeta verksamhetsplaner och systemförvaltarplaner (se även 3.1.4) 

Vidare framgår av överenskommelsen att det finns tre forum för samverkan. Dessa 
beskrivs nedan. 

IT-strategiforum 
Det finns ett gemensamt forum för att hantera strategiska frågor kring prioriteringar inom 
IT- och informationssäkerhetsområdet. Varje kvartal träffas IT-chef (Nyköping), E-strateg 
(Nyköping), Kommundirektör (Nyköping), Kommunchef (Oxelösund) och IT-strateg 
(Oxelösund) för att diskutera strategiska frågor.  

IT-verksamhetsform 
Dessa möten sker mellan IT och verksamheterna på ledningsnivå. Syftet är att förankra 
planerna och ha en löpande dialog kring verksamhetsutveckling och utbildning. Det 
framgår dock att detta forum inte längre är aktivt efter beslut i IT-strategiforum. 

 

IT-referensforum 
Därutöver finns även ett ”IT-referensforum” med syfte att ha en löpande dialog mellan IT 
och verksamheterna på operativ nivå. Oxelösunds kommun har representation från 
samtliga förvaltningar och bolag. Där finns möjligheter att undersöka synergier mellan 
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förvaltningar som har samma typ av uppdrag, även förvaltningar i Nyköpings kommun. IT-
chef och operativa funktioner från IT är med på mötet. Dagordning och protokoll skrivs.    

 

3.1.4 Styrning av IT 

Systemförvaltningsmodell - modell för styrning av IT 

Av Systemförvaltningsstrategi 2015-2016, beslutad av kommunstyrelsen i maj 2015, 
gällande för Oxelösund och Nyköpings kommun framgår även mål och ansvarsfördelning 
mellan IT-enheten och verksamheterna. Av Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell 
framgår bland annat att kommunen ska:  

• verka för en proaktiv systemförvaltning 
• ha en tydlig fördelning av ansvar  
• ha en strategisk styrning,  

► där en systemförvaltningsstrategi på 2-5 år beslutas av kommunstyrelsen. 
Enligt uppgift har ingen ny strategi tagits fram efter den som beslutats i maj 
2015.  

• ha en taktisk styrning 
► Systemägare beslutar om förvaltningsplan 

• ha en operativ styrning 
► Löpande uppföljning kring systemet, ex. loggkontroller 

Kommunens Organisation och Systemförvaltningsplan för Oxelösund och Nyköping utgör en 
mall för planeringsunderlag. Planen ska sedan utgöra ett styrinstrument och stöd för det 
operativa arbetet med aktuella system eller objekt. Det är systemägaren som ansvarar för 
att förvaltningsplanen tas fram.  

Enligt intervjuade finns önskemål om att IT-enheten ska ha en större roll i ansvaret för 
verksamhetsutveckling genom digitalisering. Av överenskommelsen kommunerna emellan 
framgår emellanåt att IT-enheten ska stödja verksamhetsutveckling med IT genom att:  

• tillhandahålla kompetens och resurser för beredning och förslag till förbättringar 
avseende övergripande IT-arkitektur 

• utveckla Nyköpings och Oxelösunds kommuners IT-miljö 

Av Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell framgår att IT-styrningen innebär att: 
1. Verksamheten kravställer/efterfrågar utveckling/support och hanterar framdriften 
2. IT-enheten stödjer verksamheten 
3. Leverantören utför ändringarna 

En utmaning som beskrivs av de intervjuade är skillnaden i arbetssätt, efterlevnad av 
rutiner och uppföljningen inom området. De båda kommunerna har olika arbetssätt, 
resurser och kompetens kring framdriften av verksamhetsutveckling genom digitalisering. 
Kommunstyrelseförvaltningen fastställer dock en handlingsplan kring digital utveckling för 
två år framåt med de planerade utvecklingsbehoven vid respektive förvaltning. Denna 
avser underlätta planeringen för IT-enheten beträffande resurser. Intervjuade uppger dock 
att planeringsprocesserna inte är synkroniserade kring förfrågningar om exempelvis 
förändringar i drift och förvaltning av system och att ad hoc förfrågningar kan komma med 
kort framförhållning. Det finns däremot systemansvariga vid förvaltningarna som upplever 
att det vore fördelaktigt med större flexibilitet kring förfrågningar med kort 
framförhållning.  
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Kommunen har fastställt systemägare och systemförvaltare för de olika systemen. Dessa 
personer har huvudsakligen andra tjänster inom förvaltningarna och avsätter delar av 
tjänsterna till uppdraget som systemförvaltare. Några av de tillfrågade systemförvaltarna 
uppger att de inte har tillräckligt med tid för att utföra alla de arbetsuppgifter som krävs 
inom ramen för uppdraget som systemförvaltare. Det finns exempel på system där en 
förvaltningsplan inte har upprättats och loggkontroller samt behörighetskontroller inte har 
genomförts.  

Det finns relevanta utbildningsplaner och checklistor för utbildning av systemägare och 
systemanvändare som inkluderar IT- och informationssäkerhet. Vidare finns kvartalsvisa 
forum för systemförvaltare med olika teman och stöd för upprättande av 
förvaltningsplaner.  

Support och felanmälan tillhandahålls under kontorstid av tilldelad systemansvarig som i 
sin tur kontaktar IT-support vid behov. Respektive systemägare har en teknisk 
systemansvarig (TSA) vid IT-enheten för stöd kring tekniska frågor. Det finns tillfrågade 
systemansvariga som uppger att svarstiden inte alltid är tillfredställande. 

 

3.2 Riskanalyser 

Det finns flera risker kopplat till IT-hanteringen och informationssäkerhet. De 
påverkansfaktorer som är lämpliga för en organisation att ta i beaktande är:  

• Externa faktorer, så som lagstiftning och marknad 
• Interna faktorer, så som resurser, avtal och struktur 
• Relationer, som kunder/brukare, klienter, partners  

Det bör finnas en systematisk plan för förnyade riskutvärderingar. 

Under januari 2020 genomfördes en översyn av kommunens arbete med 
informationssäkerhet på uppdrag av kommunchefen. Kommunstyrelseförvaltningens 
säkerhetsstrateg, IT-strateg och GDPR-samordnare fick i uppdrag att kartlägga 
informationssäkerhetsarbetet med utgångspunkt i gällande lagkrav och regler. 
Kartläggningen skulle vidare mynna ut i en handlingsplan med åtgärder. De delar som 
kartlades och analyserades i kommunens översyn var: 

• Ansvar, styrning och organisation 
• Utbildning och information 
• Avbrott och kontinuitet 
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• Hantering av känsliga handlingar  
• Incidenthantering 
• Informationsklassning av system  
• Behörighets- och loggkontroll 
• Upphandling 
• Signalskydd 

I samband med riskanalysen upprättades en handlingsplan med åtgärder fördelade på 
kortsiktiga åtgärder (akuta) och långsiktiga. Åtgärdslistan innefattade åtta åtgärder, varav 
fyra var av långsiktig karaktär. Exempelvis att utbilda medarbetare och upprätta vissa 
rutiner, bland annat riktlinjer för informationssäkerhet vid upphandling. Dessa åtgärder har 
inte genomförts vid tiden för granskningen. Av de kortsiktiga åtgärderna har tre (av fyra) 
åtgärdats vid tiden för granskningen. Den åtgärd som återstår avser en informationsinsats 
som bland annat berör personuppgifter. Enligt intervjuade har kommunen inte kommit fram 
till hur omfattande insatsen ska vara samt vilken målgrupp som ska nås.  

Det saknas rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser på övergripande nivå 
beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet. 

Respektive systemansvariga ska årligen ta fram riskanalys och kontinuitetsplan i enligt med 
systemförvaltningsplanen. 2014 och 2015 gjordes en årsvis samordnad uppföljning av 
planerna för alla system. Sedan 2016 har det dock inte genomförts någon samordnad 
uppföljning av dessa då medarbetarna upplevde uppföljningen som en rapportering snarare 
än ett verktyg för planering. Därmed saknas nu en samordnad kontroll över dessa. 
Ansvaret för genomförandet ligger dock fortsatt på de systemansvariga. Några av de 
tillfrågade systemförvaltarna uppger att det finns exempel på system där en 
förvaltningsplan inte har upprättats. 

Vidare ska det vid förändringar i IT-system göras riskanalys kring 
informationssäkerhetsområdet i de fall risker identifieras i förändringsbegäran. Detta ska 
genomföras av den systemägare som ansvarar för förändringsbegäran.  

 

3.3 Funktionalitet och säkerhet i IT-systemen 

Några av de komponenter som vi vill se ska finnas på plats avseende IT och 
informationssäkerhet, baserat på praxis kring intern kontroll, innefattar bland annat: 

• Kännedom om alla tillgångar med information, såväl fysiska som system och mjukvara 
• Att kommunen har fastställda systemägare och informationsägare  
• Att klassificering av information sker efter en systematisk modell 
• Att det finns krav på hantering av extern media och kryptering 
• Att det sker en periodisk rensning av behörigheter 
• Att tillgången till nätverken är begränsad 
• Att det finns vägledningar för lösenordshantering 
• Det finns rutiner för back-up och virusskydd 
• Att det sker en bevakning av nätverket (brandvägg etc) 
• Att det finnas sätt för att identifiera avvikelser, utreda och hantera avvikelser. Därefter 

utvärdera åtgärderna och skapa ett lärande för reducering eller eliminering av framtida 
liknande avvikelser. 

 
Kommunen har kartlagt samtliga system och fördelat systemansvariga för de respektive 
systemen. Vidare har kommunen har dokumenterade rutiner för: 
• IT-säkerhet 
• IT-resurser 
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• Lösenordshantering 
• E-post och känslig information 
• Upphandling av IT-system 

• Behörighetstilldelning 
• Säkerhetskopiering och backup 
• Incidenthantering 
• Personuppgiftsrapporter 
 
Kommunen har en egenkontroll som varje enhet ska göra årligen. Egenkontrollen är 
uppbyggd kring Checklista för årlig kontroll av verksamhetens säkerhet. I denna ingår IT-
säkerhetsfrågor. Bland annat huruvida medarbetare känner till rutiner för felanmälan, 
driftavbrott, lösenordsbyte och sekretessbelagda uppgifter. Verksamheterna ska årligen 
skicka in ifylld checklista till kommunens säkerhetsstrateg. Under 2020 erhöll 
säkerhetsstrategen enbart checklistor från 34 av kommunens 41 enhetschefer. Om 
verksamheterna identifierar brister ska dessa hanteras av enhetschef inom ramen för en 
handlingsplan. Det sker ingen uppföljning från centralt håll kring hur enheterna arbetar 
med att åtgärda eventuella brister.  

Informationsklassning 

Syftet med klassning är att säkerställa att informationen har ett tillräckligt skydd  
under informationens ”livscykel”. Det som ska tydliggöras med klassningen är hur 
informationen får användas: 
• Hur man får lagra informationen (kryptering) 
• Hur man får dela informationen 
• Får man visa informationen 
• Hur raderas informationen på ett säkert sätt?  

Oxelösund kommun har genomfört informationsklassningar av all digital information i de 
mest väsentliga IT-systemen i enlighet med Rutin för Informationssäkerhetsklassning vid 
extern åtkomst. Informationsklassningen har skett utifrån SKL:s verktyg KLASSA4. Enligt 
uppgift återstår att klassa informationen i några system, exempelvis mindre system med 
ytterst få användare eller system som inte kopplar upp sig mot internet. Klassificeringen 
genomförs av systemförvaltarsamordnare vid Nyköpings IT-enhet och innefattar 
informationsklassning samt handlingsplan. Respektive systemägare och systemförvaltare 
ansvarar för att åtgärda de eventuella brister som identifieras i handlingsplanen. Det sker 
ingen samordnad kontroll eller uppföljning av dessa handlingsplaner.  

Vid förändringar i systemet finns en blankett för Förändringsbegäran. Inom ramen för 
denna krävs ställningstaganden kring huruvida förändringen påverkar 
informationsklassningen, om det krävs någon ny registrering kring 
personuppgiftsbehandling samt behov av riskanalys. Registrering av kommunens 
personuppgiftsbehandling i de olika verksamhetssystem har genomförts i samband med 
införandet av dataskyddförordningen. Enligt uppgift ska kommunens 
personuppgiftsansvarig under 2021 gå igenom samtliga system med 
personuppgiftsansvariga vid respektive förvaltning för att säkerställa att allt finns 
registrerat.  

Styrning av driftsäkerhet 
Vad gäller funktionaliteten i IT-systemen finns en, av Oxelösund kommun, fastställd 
priolista för de system som kommunen arbetar i. Det finns inga fastställda SLA-nivåer, utan 

 
4
 Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar 

informationen. 
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alla system ska driftsättas omedelbart vid driftavbrott. Prioriteringslistan förtydligar vilket 
system som ska åtgärdas först om flera system skulle gå ned. I de fall molntjänster är 
förlagda på en tredje part finns avtal med specificeringar vad gäller servicenivån (SLA5). 
Bland annat specificering av andel tid med driftavbrott som accepteras för de olika 
systemen.  

Av Rutin för säkerhetskopiering framgår att IT-enheten säkerhetskopierar/tar backup av all 
data, inklusive system, efter en rutin som bygger på daglig, veckovis och månatlig intervall 
(baserat på vilken säkerhetsklass systemet fått, A-D). Backuperna förvaras i IT-enhetens 
sekundärhall åtskilda från driftservrarna. Regelbundna tester sker av kopiornas läsbarhet. 

Systematisk testning  
Det finns rutiner för att systematiskt genomföra penetrationstester och sårbarhetsanalyser 

av IT-miljön, såväl som cybersäkerhetsanalyser
6
. Detta har gjorts både internt (av 

Nyköpings IT-enhet) och med hjälp av externt konsultstöd. Syftet är att identifiera 
svagheter i systemen.     

Incidentrapportering  
Vid incidenter ska felanmälan göras till systemansvarig samt incidentrapport upprättas 
enligt mall. Det finns en Rutin för Incidenthantering, upprättad av IT-enheten den 18 
februari 2014, reviderad den 20 juni 2016. I denna anges att den som ”äger ärendet i 
Nilex ansvarar för att skriva incidentrapporten.” i Platina. Det finns även en mall/blankett 
för incidentrapport, upprättad av systemförvaltarsamordnare vid IT-enheten.  

Av Rutin för incidentrapportering framgår att avrapportering sker till IT-chef och 
systemansvarig. Vidare anges att det för verksamhetssystem rörande Oxelösunds kommun 
även ska skickas en rapport till IT-strateg. Detta sker huvudsakligen vid större incidenter 
rörande systemen. Vid kris eller omfattande störning ska även rapportering ske till TiB, 
kommunchef och IT-strateg.  

Av de gemensamma ”Riktlinjerna för tillämpning av dataskyddsförordningen framgår bl a 
”För att hantera en personuppgiftsincident ska det finnas en incidentgrupp bestående av IT-
chefen, säkerhetsansvarig och jurist (eller motsvarande funktion), samt samordnare och 
dataskyddsombud”. Incidentgruppen ska tillsammans med den som upptäckt incidenten 
utan onödigt dröjsmål kartlägga incidenten, göra en inledande bedömning och vidta 
nödvändiga åtgärder för en omedelbar begränsning av skadan.  

 

3.4 Externa leverantörer av IT-system och stödtjänster 

Vid upphandlingar finns fastställda IT- och informationssäkerhetskrav som ska inkluderas 
vid inköp av IT-relaterade produkter eller tjänster. Detta enligt fastställda Rutiner för IT-
resurser. Enligt uppgift finns det exempel på tillfällen då fastställda krav inte har tagits med 
av beställare vid IT-relaterade upphandlingar.  

Det finns rutiner på plats vid IT-enheten för att teckna individuella sekretessavtal med de 
konsulter som stödjer verksamheten med testning av kommunernas IT-miljö. I Processen 

 
5
 Ett SLA, eller serviceavtal, är ett avtal som uppförs mellan kund och leverantör, med avsikt att garantera en 

överenskommen nivå av service och support. 
6
 Bland annat CIS topp 20 Cybersäkerhetsanalys är ett internationellt säkerhetsramverk och verktyg som 

används för att analysera organisationens IT-miljö. Tester sker inom 20 områden (även kallat kritiska 
kontrollpunkter).  
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Införande av ny IT-lösning finns även beskrivet att upprättande av 
personuppgiftsbiträdesavtal ska ske. Enligt uppgift används SKR:s standardmall för 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

I de fall molntjänster är förlagda på en tredje part finns avtal med specificeringar vad gäller 
servicenivån (SLA7). 

 
7
 Ett SLA, eller serviceavtal, är ett avtal som uppförs mellan kund och leverantör, med avsikt att garantera en 

överenskommen nivå av service och support. 
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4. Vår bedömning 

Styrdokumenten för Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun korrelerar inte alltid. Det 
finns olika ambitioner uttryckta i respektive kommuns styrdokument. Detta skapar 
svårigheter för IT-driften när det gäller prioritering av projekt och åtgärder. Det finns 
krockar kring de digitala ambitionerna som avses hanteras inom strategiska forum men 
inte är helt tydliggjord. Enligt intervjuade finns önskemål om att IT-enheten ska ha en 
större roll i ansvaret för verksamhetsutveckling genom digitalisering. Denna fråga bör 
rimligen hanteras inom ramen för framtida förnyelse av avtalet.  

Riktlinjer för IT-säkerhet avser gälla även för bolagen. Vi konstaterar dock att 
styrdokumentet inte har beslutats av fullmäktige, kommunstyrelsen, moderbolagets VD 
eller bolagens styrelser. Vi bedömer att så bör ske för att styrdokumentet ska vara gällande 
även för bolagen.   

Utifrån systemförvaltningsmodellen framgår att kommunen ska ha en strategi beslutad av 
kommunstyrelsen som sträcker sig över 5 år som mest. Vi noterar att ingen ny strategi har 
tagits fram sedan 2015. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör besluta om en ny strategi 
samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande systemförvaltningsmodell. 

Av den digitala planen framgår att planen ska kompletteras årsvis med en handlingsplan 
som konkretiserar målen och fastställer planerade insatser. Enligt uppgift har detta inte 
gjorts för respektive förvaltning. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör säkerställa att så 
sker.   

Vid varje förvaltning ska det finnas en kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor. Detta 
saknas dock vid tiden för granskningen. Vi bedömer det angeläget att kommunen utser 
kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.  

Det saknas rutiner för att systematiskt genomföra riskanalyser beträffande kommunens IT-
hantering och informationssäkerhet. Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver tillförsäkra 
att det genomförs systematiska riskanalyser av kommunens IT-hantering samt 
informationssäkerhetsområde.  

Det finns parallella rutiner för incidentrapportering, både blanketter och system. Vi 
bedömer att kommunen behöver tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och 
synkronisera eventuella rutiner, riktlinjer och mallar. 

Kommunen har omfattande riktlinjer, rutiner och mallar vilket ställer krav på tillräcklig 
kunskap hos medarbetare som vardagligen hanterar systemen. Vi noterar att modellen för 
styrning av IT ställer höga krav på att verksamheterna har resurser och kompetens för att 
hantera framdriften av eventuella utvecklingsbehov. Respektive chef ansvarar för att 
medarbetarna har tillräcklig kunskap. Det sker dock ingen uppföljning av detta. Det finns 
utbildningsplaner för systemansvariga. Kommunen har uppmärksammat att det finns ett 
behov av informations- och utbildningsinsatser kring informationssäkerhet. Vi bedömer det 
angeläget att kommunen genomföra utbildnings- och informationsinsatser beträffande 
både informationssäkerhet och IT-hantering. Sannolikt kan säkerhetsstrategens underlag 
beträffande medarbetarnas kännedom om rutinerna utgöra ett underlag för vilka insatser 
som det finns behov av.  

Vi bedömer även att Oxelösund kommun behöver genomföra informationsinsatser för att 
tillse att beställarorganisationen är tydlig för samtliga medarbetare inom 
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kommunkoncernen, samt att kravställningar gentemot Nyköping kommun huvudsakligen 
hanteras genom denna.  

Det finns en årlig checklista för viss uppföljning av efterlevnad kring IT-säkerheten. Det 
sker däremot ingen samordnad kontroll av efterlevnad av de mål som finns beträffande IT- 
och informationssäkerhet, exempelvis i rutiner för IT-säkerhet.  



  

18 
 

5. Svar på revisionsfrågor  

Oxelösund den 23 mars 2021 

 

Madeleine Gustafsson  Jan Darrell 

Verksamhetsrevisor, EY  Certifierad kommunal revisor, EY 

Revisionsfråga Svar 

Är ansvarsfördelningen med 
avseende på IT tydlig? 

Delvis. Relationen med Nyköping kommun beträffande 
IT regleras i samverkansavtal.  Det finns utmaningar 
kopplat till de olika prioriteringarna i Oxelösund och 
Nyköping.  Det finns en tydlig styrning av IT med 
fastställd systemförvaltarorganisation. Det 
framkommer dock indikationer på att roller och 
arbetsgång vid beställningar inte är helt tydliga för 
medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det 
kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska 
finnas vid respektive förvaltning. 

Finns tydliga styrdokument 
(policy, riktlinjer) och följs 
efterlevnaden av dessa upp 
regelbundet? 

Delvis. Det finns relevanta styrdokument men saknas en 
regelbunden uppföljning av efterlevnad, bland annat 
avseende Riktlinjer för IT-säkerhet. Kommunens 
checklista för systematiskt säkerhetsarbete innebär en 
viss kontroll av efterlevnad, men denna är inte 
tillräcklig.  

Genomförs regelbundna 
riskanalyser med avseende på 
IT-området? 

Nej. Det genomfördes en översyn av IT- och 
informationssäkerhetsområdet under 2020. Inom 
ramen för denna identifierades vissa risker/åtgärder.  
Det genomförs riskanalyser vid förändringsbegäran. Det 
saknas dock rutiner för att genomföra systematiska 
riskanalyser beträffande kommunens IT-hantering och 
informationssäkerhet. 

Hur säkerställs 
informationssäkerhet samt 
funktionalitet och säkerhet i 
de IT-systemen som 
kommunen använder? 

Det finns relevanta rutiner. Kommunen har god 
kännedom om systemet och en tydlig 
systemförvaltarorganisation. All information i de 
väsentliga systemen har klassats. Det finns en styrning 
av driftsäkerheten och genomförs tester. Vi noterar att 
modellen för styrning av IT ställer höga krav på att 
verksamheterna har resurser och kompetens för att 
hantera framdriften av eventuella utvecklingsbehov. 

Hur arbetar kommunen med 
externa leverantörer av IT-
system och -stödtjänster? I 
synnerhet avseende 
upphandling, styrning och 
uppföljning av sådana 
tjänster? 

Det finns rutiner på plats vid IT-enheten för att teckna 
individuella sekretessavtal med de konsulter som 
stödjer verksamheten med testning av kommunernas IT-
miljö. I de fall molntjänster är förlagda på en tredje part 
finns avtal med specificeringar vad gäller servicenivån 
(SLA). 
Vid upphandlingar finns fastställda IT- och 
informationssäkerhetskrav som ska inkluderas vid inköp 
av IT-relaterade produkter eller tjänster.  
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6. Bilaga: Källförteckning 

Intervjuade funktioner 
 
• Kommunchef, Oxelösunds kommun 
• Ekonomichef, Oxelösunds kommun 
• IT-strateg, kommunstyrelseförvaltningen, Oxelösunds kommun 
• IT-chef, Nyköpings kommun  
• Systemförvaltarsamordnare, IT enheten Nyköpings kommun 
• Systemutvecklare, IT-enheten Nyköpings kommun 
 
Synpunkter har även inhämtats från: 
• Säkerhetsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, Oxelösunds kommun 
• Utbildningschef, Oxelösunds kommun 
• Systemansvarig, utbildningsförvaltningen 
• Systemansvarig, kulturförvaltningen 
• Systemansvarig, vård- och omsorgsförvaltningen 

 
Dokument  
• Mål och budget 2020 
• Reglemente för Oxelösunds kommuns kommunstyrelse, beslutad av fullmäktige den 19 

september 2018. 
• Reglemente för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern 

service, antagen 2017 
• Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020 – 2022 
• Digital plan 2018–2021 
• Riktlinjer för IT-säkerhet i Oxelösunds kommun 
• Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun 
• Riktlinjer för tillämpningen av dataskyddsförordningen, beslutad av kommunstyrelsen 

den 6 mars 2019 
• Bilaga 8 – Personuppgiftsincident, rutiner och intern rapport 

• Organisation och Systemförvaltningsplan 
• Systemförvaltningsstrategi 2015-2016, beslutad av kommunstyrelsen maj 2015 
• Förteckning över systemansvariga 
• Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell 
• Checklista för systematiskt säkerhetsarbete 

• Urval av sju inkomna checklistor från enheterna 2020 
• Checklista för utbildning till systemansvarig 
• Mall, förändringsbegäran 
• Mall, incidentrapport 
• Utbildningsmaterial, Introduktion för nya system- och tjänsteförvaltare 
• Kravspecifikation, upphandling, informationssäkerhetskrav 
• Rutin för Incidenthantering, upprättad av IT-enheten 2014-02-18, reviderad 2016-06-

20 
• Rutin för Informationssäkerhetsklassning vid extern åtkomst, upprättad av IT-enheten 

2017-01-20 
• Rutin för säkerhetskopiering, upprättad av IT-enheten 2012-11-20 reviderad 2014-11-

28.  
• Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-

verksamhet, 2015 – 2018 
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Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Yttrande över förslag till fritidsplan

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtagen fritidsplan.
2. Utbildningsnämnden föreslår att fritidsplanen även kan uppmärksamma de insatser

som sker inom utbildningsnämndens verksamheter.

2. 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

Eva Svensson
Förvaltningschef
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Förslag till fritidsplan för Oxelösunds kommun

1 Bakgrund

Oxelösunds kommun är en naturskön kommun med närhet till havet och naturen
och goda möjligheter till ett aktivt och rikt fritidsutbud. Oxelösund erbjuder en
fantastisk skärgårdsmiljö. Det unika med Oxelösund är att 85 procent gränsar till
havet vilket innebär att i princip alla upplevelser blir havsnära. Med närheten till
havet och skogsområden med naturreservat ges boende och besökare stora
möjligheter att vistas i naturen. Det finns goda möjligheter till bad, fiske och det
ges möjlighet till olika typer av vattensporter. Det finns ett stort utbud av
småbåtshamnar.

Vi har olika idrotts, fritidsanläggningar, simhall och ett stort antal ideella
föreningar som erbjuder möjligheter till omväxlande och spännande aktiviteter.
Oxelösunds kommun har cirka 12 000 invånare och gränsar till Nyköpings
kommun. Under sommaren växer kommunen tack vare fritidshus och besökare.
Kommunens geografiska läge med närhet till Stockholm är viktig för utvecklingen.
Det är nära för föreningar från Stockholm och andra större städer att åka på
cuper, anordna läger och utbyta erfarenheter med Oxelösunds föreningsliv.
Tillgången till planer och hallar är relativt stor

Syfte

Fritidsplanen är framtagen för att vi ska kartlägga vilka möjligheter till idrott och
motion som finns i Oxelösunds kommun. Planen vänder sig till först och främst till
föreningslivet och kommunen. Vilka satsningar och prioriteringar behöver göras i
framtiden? Syftet med planen är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan
kommunen och föreningslivet för att tillsammans nå bästa resultat och genom ett
rikt fritidsutbud kunna främja stark folkhälsa.

 att Oxelösunds kommun ska vara en attraktiv kommun där idrott, motion
och rekreationsmöjligheter inbjuder till en god hälsa för alla, bidra till
integration, tillgänglighet och jämställdhet

 att kommunen värnar om natur- och grönområden genom bevarande av
viktiga natur- och friluftsområden.

 att hålla befintliga idrottsanläggningar och fritidsanläggningar i ett gott
skick och eftersträva maximalt utnyttjande.

 att samarbeta och ge stöd till föreningslivet där och barn och ungdomar är
prioriterade KF och Kommunfullmäktige

 att stödja och uppmuntra med ett årligt stipendium till unga och lovande
idrottare och eldsjälar inom idrotten.

 Att öka idrottsturismen.
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2 Folkhälsa

Bakgrund

För de allra flesta har fysisk aktivitet positiv effekt på hälsan. En stillasittande
livsstil medför ökande förekomst av vällevnadssjukdomar, som hjärt- och
kärlsjukdomar, fetma och diabetes. Ökad fysisk aktivitet är ett sätt att motverka
dessa. Att sjukfrånvaron minskar och arbetsglädjen ökar är målsättningen för
kommunen. Folkhälsoarbetet sker i den kommunala organisationen inom
näringslivet och inom frivilliga organisationer.

Den nationella rekommendationen när det gäller fysisk aktivitet är minst 150
aktivitetsminuter per vecka. I Oxelösund når 60% av invånarna mellan18-84 år
den rekommendationen, där kvinnor ligger något lägre. (Hälsan i Sörmland en
kommunbeskrivning 2019)

Det finns flera gym i Oxelösunds kommun. Ett finns i Ramdalens Sportcenter som
drivs av en entreprenör. Där finns möjlighet till olika pass och personlig träning
med modern gymutrustning. På Ramdalen finns även ett utegym. SSAB har även
Doppingen som är ett eget gym och det finns flera privata i centrum.
Det finns många möjligheter till utomhusvistelse i skog och mark som påverkar
hälsan positivt och förebygger stress och psykisk ohälsa.

Oxelösunds natur och friluftsområden är viktiga för medborgarnas hälsa och
fungerar som rekreationsområden.

Målsättning

Folkhälsoarbetet måste bedrivas på flera nivåer och på flera olika arenor och nå
flera olika grupper i samhället. Via våra verksamheter skapar vi miljöer och
verksamheter som ska ge möjligheter för alla människor att välja en hälsosam
livsstil. Vi ska värna och skydda våra områden med värdefull natur och skärgård

Mål

 att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i närområdena och i
vardagsmiljön

 att möjliggöra för rörelse genom väl utbyggda gång- och cykelstråk

 att rekreations- och naturområden inbjuder till spontanrörelse.

 att det finns grönområden utformade för plats för lek.

 att inspirera förskolor och skolor och fritidsgård att utifrån sina
förutsättningar lägga in fysisk aktivitet och rörelse i det dagliga schemat.
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 att samtliga invånare ska ha tillgång till hav, skärgård natur och rekreation.

 att skapa nya arenor för spontanidrott som stimulerar till fysisk aktivitet
och integration.

 att skapa mötesplatser för äldre med gemenskap för att slippa ensamhet.

 att skapa en hälsovecka i Oxelösunds kommun tillsammans med
föreningsliv, företagare och andra organisationer.

3 Idrott och fritidsanläggningar

Bakgrund

Oxelösunds kommun har för närvarande ett relativt stort antal anläggningar för
idrott och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för drift o tillsyn
av idrottsplatsen som har en fullstor konstgräsplan, en fullstor naturgräsplan två
femmanna planer och ytor till att måla upp flera planer Anläggningen har tillgång
till 7 omklädningsrum, där 4 är nybyggda. Oxelösunds kommun äger Ramdalens
Sportcenter med simhall och fullstor idrottshall med läktare, som drivs av en
entreprenör. Det finns även en nästa fullstor idrottshall på Brevik och några små
idrottshallar i kommunen. Jogersö Bad och camping ägs av kommunen, men
drivs av en entreprenör. Det finns även två till kommunala bad Vivesta Havsbad
och Stenvik.
Oxelösunds kommun har ett helt nytt sportboende med två sovsalar med plats för
20 personer i varje rum och en stor samlingslokal med kök för läger och cuper.
Sportboendet är i föreningsdrift.
Det finns en tennishall med två utomhusbanor, skateplan och discgolf med 12
korgar. Det finns även en ridanläggning i kommunen. Ridhuset ägs av föreningen
och stallet av kommunen. Flera föreningar har tillgång till egna anläggningar som
kanot, med tillgång till kanotpolo, segling, orientering och olika former av skytte.
Några av anläggningarna ägs och drivs av föreningslivet. Anläggningarna nyttjas i
huvudsak av skola, föreningsliv och allmänhet. Särskilda uthyrningsregler finns
fastställda, där barn och ungdomar är prioriterade.
Oavsett om kommunen hanterar skötseln på sina anläggningar eller om en
förening äger, hyr eller arrenderar en anläggning ska den vara en trygg, säker,
tillgänglig och en attraktiv plats att vistas på.
Avgifter och taxor i Oxelösunds kommuns idrottsanläggningar är subventionerade
för barn, ungdomsverksamhet och föreningsliv. Alla taxor är beslutade av
kommunfullmäktige.
Idrottsturismen är ett sätt att visa upp destinationen Oxelösund och ge en positiv
bild, så att människor vill återvända.
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Idrottsturism är en form av resande där syftet med resan är idrott, där det är både
aktivt och passivt deltagande som räknas. Det kan vara ett besök på en match
eller tävling.

Målsättning

Det ska finnas ett varierat utbud av anläggningar med god tillgänglighet som
tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Anläggningarna ska vara geografiskt rätt
placerade. Oxelösunds kommun ska hålla befintliga anläggningar i god standard
och eftersträva ett maximalt utnyttjande av de resurser som finns. Att det finns
bra möjligheter till att utveckla idrottsturismen i Oxelösund genom att ha bra
möjligheter till att ordna cuper, matcher och läger för föreningslivet.

Mål

 att analysera framtida investeringsbehov av idrotts och fritidsanläggningar

i kommunen.

 att anläggningarna är till för alla även för personer med
funktionsnedsättning.

 att underlätta för föreningar med egen anläggning genom kommunens
anläggningsbidrag.

 att barn och ungdomar ska ha företräde vid fördelning av tider i alla
anläggningar.

 att öppettiderna är anpassade för såväl motion, träning och tävling.

 att utveckla anläggningarnas standard och kvalitet.

 att arbeta för att doping och andra droger inte förekommer på våra
anläggningar.

 att öka tillgängligheten till anläggningar på dagtid, samt skapa möjligheter
till spontanidrott

 att öka beläggningen på sportboendet så att idrottsturism bidrar till antalet
besökare till Oxelösunds kommun ökar.

 att förskolor och skola får fortsätta att använda våra anläggningar på
dagtid.
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4 Stöd till föreningar

Bakgrund

Oxelösunds kommun ger stöd till föreningslivet genom verksamhetsbidrag enligt
Sandviksmodellen och jubileumsbidrag. Anläggningsbidrag och lokalsubventioner
ges till barn och ungdomsföreningar.

Föreningen kan även få stöd från Kultur- och fritidsförvaltningen och information
om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat.

Ryttarförening har drift och skötselavtal med Oxelösunds kommun.
Idrottsföreningar får hjälp med marknadsföring av sport och sommarlovs
aktiviteter.
Alla bidrag fattas av Kultur och fritidsnämnden.
Förutsättningen är också att föreningen är godkänd och registrerad hos Kultur-
och fritidsförvaltningen i Oxelösunds kommun och att föreningen är registrerad
hos skatteverket och har ett organisationsnummer.
Föreningarna redovisar varje år för sitt värdegrundsdokument

Målsättning

Oxelösunds kommun ska främja ett brett föreningsliv med ett stort urval av
aktiviteter som ska vara tillgängliga för alla.
Föreningarna ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet och
tillgänglighet för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgarna
möjlighet att berika sin fritid med upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt
liv.
Alla barn och ungdomar i Oxelösunds kommun som är föreningsaktiva ska känna
sig trygga och säkra i föreningens verksamhet och föreningen ska motverka
särbehandling av barn och ungdomar, arbeta för att allas rätt att vara med i såväl
träning som match/tävling.
Oxelösunds kommun ska tillsammans med RF-SISU Sörmland, vilka är
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Sörmland, ge
föreningarna stöd och utbildning i krishantering, arbetet mot alkohol, droger
diskriminering och mobbning.
Kommunen betalar ut föreningsbidrag och i Oxelösunds kommun ska det vara till
föreningar vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär och som syftar
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till att skapa en meningsfull fritid med social samvaro. Föreningsbidrag kan sökas
av:

 Barn och ungdomsföreningar

 Kulturföreningar

 Pensionärsföreningar

 Socialt inriktade föreningar

 Intresseföreningar

 Föreningar för medlemmar med funktionsnedsättning

 Studieförbund
Mål:

 att det kommunala bidraget ska underlätta för främst barn och ungdomar.
Det ska finnas utrymme för barn och ungdomars olikheter och alla ska få
delta efter sin egen förmåga. Idrotten är en plats för lek och glädje, träning
och tävling och det är en plats för alla.

 att stimulera samarbetet mellan skola, fritidsgårdar och föreningar. för att
ge alla barn möjlighet att prova olika aktiviteter

 att regelbundet se över bidragsreglerna för att anpassa dem till
föreningarnas och samhällets utveckling.

 att barn och ungdomar i Oxelösunds kommun ska ges möjlighet att delta i
olika aktiviteter och att vara aktiva i olika föreningar. Vi får inte konkurrera
om samma barn, vi uppmuntrar till aktivitet.

 att uppmuntra föreningarna till att genomföra ledarutbildningar i
samarbete med RF-SISU Sörmland och andra studieförbund.

 att uppmuntra till att alla ledare i föreningarna lämnar in ett registerutdrag
från polisen.

 stimulera till idrottande hela livet.

 verksamheten ska följa FN:s barnkonversion.
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4 Friluftsliv

Bakgrund

I Oxelösunds kommun finns det många möjligheter till friluftsliv och
naturupplevelser.
Friluftsliv kan vara allt från promenader i närmaste skogsdunge till paddling i
ytterskärgården. Andra aktiviteter kan vara vandring, cykling, ridning,
fågelskådning, bad och skidåkning. Friluftsliv kan även vara att bara sitta på en
sten ute i naturen och njuta. Det kan alltså vara både fysiska och mer utmanande
aktiviteter och stillsammare avkoppling.
Friluftsliv omfattar även rekreation och naturturism.

Det finns möjlighet till motion och avkoppling genom vacker natur och närhet till
havet. På Jogersö finns det ett 2,5 km långt elljusspår. Ett antal cykelleder och
vandringsleder går genom kommunen. Det finns fyra olika etapper av
Sörmlandsleden i kommunen, Femöre, Furön, Våtmarken och Jogersö-
Ryssbergen. I gamla Oxelösund finns kulturstigen och i centrum finns Hälsans
stig.
Vid snö finns det skidspår på Jogersö.

Oxelösund erbjuder bra möjligheter till bad både sandstränder och klippor. Det
finns långgrunda sandstränder, klippor att solbada på, bryggor och hopptorn och

lugna skärgårdsöar med både skog och strand. Med närheten till havet finns också
bra möjligheter till segling, kanot och möjlighet till att ha fritidsbåt. Det finns fina
möjligheter till fiske i Oxelösund. De fyra årstiderna ger fiskeåret ett varierande
innehåll.

Viktiga friluftsområden i Oxelösund är Femöre, Jogersö, Stjärnholm, Brannäs
våtmark, Danviksskogen, skogsområdena kring Basttorp och Gabriels torp och
inte minst skärgården.
Skärgården är en av Oxelösunds största tillgångar och ett av kommunens
viktigaste varumärken. Därför finns det en fördjupad översiktsplan Oxelösunds
skärgård 2030. I den behandlas Oxelösunds friluftsvärden på öarna samt hur
dessa ska tillgängliggöras för allmänheten.

Båtliv och båtsportsaktiviteter är en viktig del av friluftslivet. Skärgårdsmiljön är så
pass nära fastlandet att den bidrar till livskvalitet med att bo i Oxelösunds
kommun. Möjligheten att kunna låna, hyra eller att ha egen båt samt at kunna åka
med skärgårdsturer är viktigt för alla.
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På hemsidan söker många information om idrott och friluftsliv.
Många av de friluftsmöjligheter som finns är också av stort intresse för
besökare och turister.
Kustbostäder sköter följande hamnar och serviceinrättningar: Sjöängens
båthamn, Ramdalens båthamn, Stenviks- och Kanalens båthamn,
Badhusvikens båthamn, Östersvikens båthamn, Sandvikens båthamn och
sjöbodar samt Gästhamnen vid Badhusviken.

Målsättning

Oxelösunds kommun ska skapa bra förutsättningar för ett rikt och varierat
friluftsliv och uppmuntra människor till att vistas i naturen där allemansrätten
är en viktig grund. Alla ska ha rätt till möjligheter att få naturupplevelser,
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

Mål

 att friluftsområden och naturreservat även i framtiden finns tillgängliga

 att stötta och bevilja bidrag till de föreningar som arbetar med friluftsliv.

 att tillgänglighet, informationstavlor och skötsel av spår och leder ska
prioriteras.

 att uppmuntra barn och ungdomar till friluftsaktiviteter.

 att värna om allemansrätten.

 att tillgängligheten till stränderna ska behållas och om möjligt
utvecklas.

 att ständigt uppdatera hemsidan och få den översatt till minst ett annat
språk.

 att ge möjlighet till att det finns skidspår vid snö.

 att utveckla båtliv och båtsportsaktiviteter, eftersom det är en del av
det rörliga friluftslivet.

 att öarna i skärgården ska erbjuda ett rikt och varierat utbud av
friluftsliv.
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5 Stipendier
Bakgrund

Oxelösunds kommun ger varje år ut två stipendier inom idrott. Ansökningar kan
göras under hela året dock senast den 1 november. Kultur och fritidsnämnden
fattar beslut i november varje år.

Målsättning

Oxelösunds kommuns idrottsstipendium är avsett att stödja och uppmuntra aktiva
idrottare, vilka gjort insatser som bedöms vara något utöver det vanliga.
Oxelösunds kommun har även ett stipendium för eldsjälar som syftar till att
uppmuntra människor som genom ideellt engagemang gör goda insatser inom
idrottsområdet.

Mål

 att alla ska ha möjlighet att söka stipendium.

 att fortsätta att stödja och uppmuntra lokala förmågor inom föreningslivet

 att skapa engagemang bland kommunens invånare.

Oxelösunds kommun ansvarar tillsammans med föreningslivet att leva upp till
fritidsplanen. Föreningarna ansvara för sina punkter och kommunen för sina.

Visit Oxelösund, Översiktsplanen, Hälsan i Sörmland och Fördjupas översiktsplan
Oxelösunds skärgård.
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
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Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Samordnare för dataskyddsförordningen

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Utse Susanne Eriksson till GDPR-samordnare för utbildningsnämnden.

2. 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

Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)
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Höjdgatan 26
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Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Riktad tillsyn QNS Pedagogik

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

1.QNS Pedagogik uppfyller lagens krav gällande de granskade områdena.

2. 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.

3. Ärendet
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 hur uppföljning av barnens
närvaro/frånvaro i verksamheten.

Följande dokument har granskats:

 Riktlinjer/rutin för köhantering och placering vid era förskolor.

 Riktlinjer/rutin för taxor och avgifter.

 Riktlinjer/rutin för uppföljning av vårdnadshavares arbetstider kopplat till barnens
schema i förskolan.

 Statistik över antal ”15-timmarsbarn” i verksamheten.

 Statistik på hur vårdnadshavares arbetstider följer barnens schema i förskolan
mellan 1 januari – 31 mars 2021.

 Rutin för uppföljning av barnens närvaro och frånvaro i förskolan.

 Statistik över beläggningen i de två förskolorna mellan 1 januari – 31 mars 2021.
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Vid intervju har en dialog förts utifrån följande områden:

 Rutin för placering av barn vid förskolor.

 Statistik över antal ”15-timmarsbarn” i verksamheten.

 Rutin för uppföljning av barnens närvaro och frånvaro i förskolan.

Utbildningsförvaltningen har granskat underlaget och bedömer detta utifrån följande
kriterier:

 Kommunen informerar vårdnadshavarna om rätt till plats i förskola eller annan
pedagogisk verksamhet (29 kap. 19§ Skollagen).

 Kommunen erbjuder förskoleplats i enlighet med författningarna (8 kap. 3–7 och 14
§§ Skollagen).

 Kommunen får ta ut avgift för plats i förskola som den anordnar. Avgifterna ska vara
skäliga (8 kap 16§ Skollagen).

 Mottagande, urval och avgifter i fristående förskola (8 kap. 18–20 §§ Skollagen).

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. Vidare
kan konstateras efter intervju med representanter från huvudmannen 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

Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)

QNS Pedagogik (för kännedom)
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Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Förändringsbeskrivning inför 2022 till Mål och
budgetberedningen

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

1.Anta förändringsbeskrivning 2022 till Mål och budgetberedningen

2.Utbildningsnämnden översänder förändringsbeskrivningen till Mål och
budgetberedningen för vidare hantering.

2. 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 till MBB 2022

Utbildningsnämndens förändringsbeskrivning till Mål- och budgetberedningen 2022
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Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)

Mål och budgetberedningen (för kännedom)

Revisionen (för kännedom)



Förändringsbeskrivning Utbildningsnämnd 2022 

Introduktion  
Tilldelats preliminär ekonomisk ram – bedömning av om vi kommer att hålla den eller inte och varför vi 

håller den eller inte.  

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. 

  

Problembeskrivning 

Förskola 
Förskolan har under 2021 gjort en omställning där budgeten minskat för att få en mer anpassad 

tilldelning utifrån kostnader i andra kommuner samt att förskolan haft ett överskott under flera år 

tillbaka i bokslutet.  

Omsorgen fick ökad tilldelning i budget 2021 pga att det behöver vara två personal på nätterna då 

ensamarbete inte är att föredra. 

Förskolan klarar sin budget 2021 men i detta läge är det inte lämpligt att anpassa verksamheten 

ytterligare. Det finns dessutom ett behov att förstärka ledningen för förskolan då cheferna upplever att 

de har många medarbetare per chef. 

Under 2021 har en dialog med samtliga förskoleenheter tagits när det gäller ersättning för barn 

placerade 15 tim/vecka, en uppföljning utifrån verklig placering har diskuterats och kommer att ske två 

gånger per år. 

Grundskolan – Förskoleklass -Fritidshem - Särskolan 
Dessa verksamheter har inför budget 2021 fått mer tilldelad resurs, men ligger fortfarande i 

kostnadsnivå som övriga jämförbara kommuner.  

Grundskolan har haft möjlighet att erbjudas ett antal statsbidrag som har skapat bättre förutsättningar 

för verksamheterna. Fokus på statsbidragens anställningar är förstärkning för läs och språkutveckling. 

Behov av att arbeta tillsammans med socialtjänsten med att främja närvaro finns och det kommer att 

behövas ytterligare stöd för att fånga alla elever till skolnärvaro. 



Fritidshemmet har fått minskade intäkter pga att färre barn är inskrivna på fritids, detta kan bero på 

pandemin och föräldrar är i större utsträckning hemma genom hemarbete eller arbetslöshet. Viktigt att 

verksamheten anpassar verksamheten utifrån antal barn som är inskrivna, då det tom april blivit 50 barn 

färre. 

Särskolan har några färre elever men inför ht 21 kommer två nya träningsskoleelever att skrivas in i 

Oxelösunds kommun. Elever i träningsskolan har tidigare haft sin skolgång i Nyköping men inför nästa 

läsår har Nyköping sagt att de inte har möjlighet att erbjuda våra elever plats där, vi har planerat en 

verksamhet i Peterslundsskolans särskoleverksamhet för dessa elever.  

Inom grundskolan har ett utvecklingsarbete Lärande i Fokus påbörjats där ingår kunskapsuppföljning, 

Studie och yrkesvägledning-utveckling och utveckling av skolornas inriktningar. 

Gymnasieskolan 
Ökade kostnader med anledning av att eleverna söker program som kostar mer än vad nämnden får i 

kompensation i elevpengen. Under 2021 har statistik och uppföljning av våra elevers skolgång på 

gymnasieprogrammen tydliggjorts. Detta arbete behöver utvecklas i samband med att SYV- funktionen 

från ht 21 kommer att arbetas igenom. En utredning på kostnader för gymnasiet bör skyndsamt 

genomföras, där uppföljning av platser – resultat genomförs, rutin för fjärde året m.m. 

Vuxenutbildning 
Vad ska Campus erbjuda för vuxenutbildning? Vilka möjligheter finns? Utifrån detta, vilka 

förutsättningar ges? Budgetramen för Campus har förändrats över åren och tidigare statsbidrag från 

migrationsverket och extra satsning från KS 6 milj har skapat goda förutsättningar, som idag inte finns 

kvar:  

Budgetår Anslag 
Statsbidrag 

Migrationsverket 
Kommentar 

2016 11187 3248   

2017 14400 7563 Extra KF-anslag á 6mkr 

2018 13042 7359 Extra KF-anslag á 6mkr 

2019 8708 5372 Migr statsbidrag -2mkr 

2020 9041 3463 Migr statsbidrag -2mkr 

2021 9175 1829 Migr statsbidrag -1,5mkr 



2022 9395 200 Migr statsbidrag -1,6mkr 

Inför 2021 har Campus ett underskott på -5,3 mkr och har vidtagit ett antal åtgärder men ytterligare 

åtgärder kommer beslutas av nämnden under vt 21. Viktigt är att även Campus får en budget i balans. 

Detta kan bli lättare att planera om budgetförutsättningarna är mer kopplade till den verkliga 

verksamheten; antal genomförda poäng i utbildning. Vuxenutbildningen är en viktig aktör i Oxelösunds 

framtid i dialog med företagen och samhället. 

Kulturskolan 
Till 2021 finns en Kulturskola i kommunen vilken har skapats inom ursprunglig ram. Inför 2022 fanns en 

planering att utveckla med ytterligare medel. Detta för att förstärka verksamhetens möjligheter. 

Kulturskolan har sökt statsbidrag, kulturskolebidrag, utifrån dessa medel är det planerat att ha fler 

inriktningar. Eftersom det är en ny grundskola, Oxelöskolan, så kunde vi inte få del av statsbidrag 

skapande skola, 2021-22. Det har försvårat vår planering och inte gett oss de förutsättningar som 

önskats i ansökan skapande skola. 

Förvaltningen-Stödorganisation 
Under 2021 har stödet till verksamheten setts över och stödet till rektorerna har förstärkts.  

Verksamhetsstödet på förvaltningen har effektiviserats och genomgått ett tydliggörande i 

uppdragsbeskrivningar för respektive tjänst. 

Förvaltningen har sett över alla möjligheter till att söka statsbidrag och övriga möjliga intäkter. Detta har 

gjort att det skapats bättre förutsättningar för utveckling i verksamheten för förskola, grundskola, 

fritidshem, kulturskola och vuxenutbildning 

Ny förskole- och skolorganisation 
Ny förskole och skolorganisation beslutades ht 21, denna genomförs nu 2021 samt 2022. Arbetet går 

som planerat och skolorna förbereder för nya inriktningar och andra organisationer. 

 

  



Förändringsområde  

Effektivisering stöd och ledning 
Effektivisering av stöd till verksamheten i samband med ny skolorganisation. Nämnden ger 

verksamheten i uppdrag att se om det är möjligt att vid ny skolorganisation ht 22 minska ledningsresurs 

och administration samt övriga resurser.    Motsvarande -1,5 mkr  

Skapa bättre förutsättning för Vuxenutbildning 
Förändringsarbete på Campus har genomförts 2021 som även påverkar 2022, hyreskostnader har 

justerats samt minskning av personalkostnader. De generella statsbidragen som tillkommit i 

kommunens budget där nämnden har i uppdrag att anordna Komvux i större utsträckning än tidigare, 

nämnden behöver få del av de generella statsbidragen för vuxenutbildningen. Behov finns av att 

utveckla ersättningen till vuxenutbildningen samt anpassa tilldelning utifrån de förutsättningar som 

tidigare getts (se tabell under verksamhets problembeskrivning). Förändringsarbetets behov av framtida 

kompetens påverkar utvecklingen i Oxelösund, behov av omställning och kompetensutveckling kommer 

att behövas.      Motsvarande +3 mkr. 

Effektivisering lokaler 
Utbildningsförvaltningen har sagt upp lokalerna utifrån effektivisering, paviljonger, kostnaden är delad 

men Utbildningsförvaltningen vill kunna tillgodogöra sig hela effektiviseringen.  Paviljongerna var till D-

skolan samt Breviksskolan.     Motsvarande med -1,540 mkr. 

Ökade kostnader 
Ökade kostnader skolskjuts för grundskolan och gymnasiet, träningsskola samt ökade 

gymnasiekostnader 2021. Behov av skolskjutskostnad vid en eventuell renovering av Peterslundsskolan.  

     Motsvarande +2 mkr 

Avgifter 
Föräldraavgifter för förskola och fritidshem borde ligga hos Utbildningsförvaltningen, likvärdig hantering 

som VON. 

Ny kostorganisation 
Kostkostnaden kan förberedas då personalen inom kost kan använda e-tjänsten där antal barn och 

elever på förskolan och skolan stäms av varje morgon samt att all kostverksamhet organiseras under 

kostenheten. Effektivisering i beställning.    Motsvarande -500 tkr 

Främja närvaro 
Utbildningsnämnden bör inför 2022 få del av medel till utveckling av främja närvaro. Insatsen är i skolan 

och skolan ansvarar för den inre organisationen.    Motsvarande + 500 tkr 

Kulturskolan 
Att utveckla Kulturskolans verksamhet för att skapa kulturaktiviteter för hela kommunen.  

     Motsvarande +200 tkr 

Digitalisering 
Inom förvaltningen behöver planering av digitalisering förskola och skola genomföras. En effektivare 

registrering och tydligare användning av datorer m.m. Vi tror att med hjälp av Ikt-pedagoger och 

utveckling av detta uppdrag gör att vi kan använda våra kostnader som vi har idag för IT, mer effektivt. 

 

 



Alternativ 1: 
Effektivisering av stöd och ledning 

Åtgärd/förändring 

Område för förändring 
(leverans eller 

produktionsfaktorer 
(organisation/processer)) 

Leverans 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

    

Organisation del av 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

Effektivisering av 
stöd och ledning 

Effektivisering i 
samband med 
ny skol-
organisation, 
som att minska 
ledningsresurs 
och 
administration. 

Nämnden ger 
verksamheten i 
uppdrag att se 
om det är möjligt 
att vid ny 
skolorganisation 
ht 22 genomföra 
förändringen.  
Förbereds i MBB 
inför budget 
2022 . 

Motsvarande 1,5 
mkr  

Aktivitet/process 
(vilken/-a) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

    

 

Resurs/värde 

Resurstyp 
(tid/kvalitet/ 

ekonomi) 

Ingångs-
värde 

Utgångs-
värde 

Resursvinst 
av 

förändring 

(Förutsättningar/ 
krav) 

(Konsekvenser) Effekterna 
realiseras 

som 

Ekonomi Budget i 
balans 

 -1,5 mkr  Färre enheter - 
effektivare 

Effektiviserin
g av stöd till 
verksamhete
rna i form av 
minskad 
bemanning 
ej 
återbesättni
ng av 
tjänster. 

 

  



Skapa bättre förutsättning för vuxenutbildning  

Åtgärd/förändring 

Område för förändring 
(leverans eller 

produktionsfaktorer 
(organisation/processer)) 

Leverans 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

    

Organisation del av 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

     

Aktivitet/process 
(vilken/-a) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

Generella 
statsbidrag  

Generella 
statsbidrag som 
tillkommit, UNs 
del. Definiera 
Campus 
möjligheter och 
förutsättningar 

Nämnden 
definierar mål 
och 
förutsättningar 
för Campus. I 
MBB inför 
budget 2022 

Skapa 
förutsättningar 
för att nå en 
budget i balans 
för Campus samt 
anpassa utifrån 
nya krav 

 Vuxenutbildning  Vad ska 
erbjudas i 
Oxelösund 
Ersättning 
utifrån antal 
elever 

En elevpeng tas 
fram 

Tydlig struktur 

 

Resurs/värde 

Resurstyp 
(tid/kvalitet/ 

ekonomi) 

Ingångs-
värde 

Utgångs-
värde 

Resursvinst 
av 

förändring 

(Förutsättningar/ 
krav) 

(Konsekvenser) Effekterna 
realiseras 

som 

Ekonomi Minus 
5,3 mkr 

Minus 3,3 
mkr 

+3 mkr Att Campus driver 
ett 
förändringsarbete 
för att få en 
budget i balans 
avseende 
resterande del 

 Förutsättnin
gar för att få 
en budget i 
balans 

 

  



Effektivisering lokaler 

Åtgärd/förändring 

Område för förändring 
(leverans eller 

produktionsfaktorer 
(organisation/processer)) 

Leverans 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

    

Organisation del av 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

     

Aktivitet/process 
(vilken/-a) 

 
 

Åtgärd/ 
Förändring 

 
 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

Lokaleffektivisering Paviljonger är uppsagda 
av Utbildnings-
förvaltningen. 
kostnaden är delad men 
utbildningsförvaltningen 
vill kunna tillgodogöra 
sig hela 
effektiviseringen 

I MBB inför 
budget 
2022 

Att UF får 
förutsättningar 
för att nå en 
budget i balans 

 

Resurs/värde 

Resurstyp 
(tid/kvalitet/ 

ekonomi) 

Ingångs-
värde 

Utgångs-
värde 

Resursvinst 
av 

förändring 

(Förutsättningar/ 
krav) 

(Konsekvenser) Effekterna 
realiseras 

som 

Ekonomi Ram för 
effektivi
sering 
6,2 mkr 

Minus 5 
mkr 

-1,540mkr Att UF får 
tillgodogöra sig 
hela 
effektiviseringen 

 Förutsättnin
g för att UF 
ska kunna nå 
en budget i 
balans 

 

 

  



Ökade kostnader 

Åtgärd/förändring 

Område för förändring 
(leverans eller 

produktionsfaktorer 
(organisation/processer)) 

Leverans 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

Skolskjuts, 
gymnasieskolan, 
träningsskolan 

Ökade 
kostnader som 
ev. får tas inom 
ram 

I MBB inför 
budget 2022 

+ 2milj. 

Organisation del av 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

     

Aktivitet/process 
(vilken/-a) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

    

 

Resurs/värde 

Resurstyp 
(tid/kvalitet/ 

ekonomi) 

Ingångs-
värde 

Utgångs-
värde 

Resursvinst 
av 

förändring 

(Förutsättningar/ 
krav) 

(Konsekvenser) Effekterna 
realiseras 

som 

Ekonomi  
 
 

 + 2mkr Effektivisering 
inom ram skapar 
sämre 
förutsättningar 

Ersättning 
tilläggsbelopp 
får justeras. 

 

 

 

  



Avgifter förskolor och fritidshem 

Åtgärd/förändring 

Område för förändring 
(leverans eller 

produktionsfaktorer 
(organisation/processer)) 

Leverans 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

    

Organisation del av 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

     

Aktivitet/process 
(vilken/-a) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

Avgifter i maxtaxan 
bokförs hos UF 

Avgifter  
hanteras av UF 
centralt 

Implementeras 
under 2022 

Likvärdigt 
hanterat som 
omsorgen  

 

Resurs/värde 

Resurstyp 
(tid/kvalitet/ 

ekonomi) 

Ingångs-
värde 

Utgångs-
värde 

Resursvinst 
av 

förändring 

(Förutsättningar/ 
krav) 

(Konsekvenser) Effekterna 
realiseras 

som 

Kvalitet      Samma 
hantering 
som Von  
 

 

 

  



Kost – organisation och leveranser 

Åtgärd/förändring 

Område för förändring 
(leverans eller 

produktionsfaktorer 
(organisation/processer)) 

Leverans 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat resultat 
av förändringen 

    

Organisation del av 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat resultat 
av förändringen 

Organisation 
personal måltider 
skola och förskola  

Personal 
måltider skola 
och förskola 
organiseras 
under 
kostenheten 

 Förbereds 2021 
för att träda i 
kraft 1 jan 2022 

Kvalitetshöjning 
framför allt 
avseende 
bemanning och 
kostnadsbesparing 

Aktivitet/process 
(vilken/-a) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat resultat 
av förändringen 

Avstämning antal 
måltider 

Måltidspersonal 
kontrollerar 
dagligen 
närvaro för 
barn och elever 
i skol-
administrativt 
system 

Start aug 2021 Kvalitetshöjning,  
minskat matsvinn 
och 
kostnadsbesparing 

 

Resurs/värde 

Resurstyp 
(tid/kvalitet/ 

ekonomi) 

Ingångs-
värde 

Utgångs-
värde 

Resursvinst 
av 

förändring 

(Förutsättningar/ 
krav) 

(Konsekvenser) Effekterna 
realiseras 

som 

Kvalitet   -500 tkr Att 
måltidspersonal 
organiseras under 
kostenheten 

 Säkerställa 
bemanning, 
utifrån 
faktiskt antal 
per dag, 
minska 
matsvinn 

 

 

  



Främja skolnärvaro 

Åtgärd/förändring 

Område för förändring 
(leverans eller 

produktionsfaktorer 
(organisation/processer)) 

Leverans 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

    

Organisation del av 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

     

Aktivitet/process 
(vilken/-a) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

Främja skolnärvaro Att UN får del 
av finansiella 
medel för att 
främja 
skolnärvaron 

I MBB inför 
budget 2022 

Att UF får 
förutsättningar 
att resurssätta 
insats för att 
kunna 
genomföra 
planerade 
aktiviteter 

 

Resurs/värde 

Resurstyp 
(tid/kvalitet/ 

ekonomi) 

Ingångs-
värde 

Utgångs-
värde 

Resursvinst 
av 

förändring 

(Förutsättningar/ 
krav) 

(Konsekvenser) Effekterna 
realiseras 

som 

Kvalitet Ram för 
effektivi
sering 
6,2 mkr 

 +500 tkr Att UN får del av 
finansiella medel 
för att främja 
skolnärvaron 

 Förbättrad 
skolnärvaro 
som ett led i 
att förbättra 
kunskaps-
resultaten 

 

 

  



Digitalisering 

Åtgärd/förändring 

Område för förändring 
(leverans eller 

produktionsfaktorer 
(organisation/processer)) 

Leverans 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

    

Organisation del av 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

     

Aktivitet/process 
(vilken/-a) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat 
resultat av 

förändringen 

Digitalisering Upprätta en 
plan för 
förskola och 
grundskola 

Upprätta ett 
register av 
datorer och 
digitala enheter 

Effektivare 
utnyttjande av 
enheter 

 

Resurs/värde 

Resurstyp 
(tid/kvalitet/ 

ekonomi) 

Ingångs-
värde 

Utgångs-
värde 

Resursvinst 
av 

förändring 

(Förutsättningar/ 
krav) 

(Konsekvenser) Effekterna 
realiseras 

som 

Ekonomi       

 

 

 

  



Kulturskolan 

Åtgärd/förändring 

Område för förändring 
(leverans eller 

produktionsfaktorer 
(organisation/processer)) 

Leverans 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat resultat 
av förändringen 

    

Organisation del av 
(var/vilken) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat resultat 
av förändringen 

 
Utveckling av 
kulturskolan 

 
Ytterligare 
aktiviteter 

  
 

Fler barn och 
ungdomsaktiviteter 

Aktivitet/process 
(vilken/-a) 

Åtgärd/ 
Förändring 

Genomförs 
hur/tid 

Förväntat resultat 
av förändringen 

    

 

Resurs/värde 

Resurstyp 
(tid/kvalitet/ 

ekonomi) 

Ingångs-
värde 

Utgångs-
värde 

Resursvinst 
av 

förändring 

(Förutsättningar/ 
krav) 

(Konsekvenser) Effekterna 
realiseras 

som 

Ekonomi   +200´    

  

  



Alternativ 2: Sammanställning 
Process Förändring Förväntat 

resultat 
Förutsättningar Resurs  

Vinst 
Realiseras 
som 

Ökad/minsk
ad kostnad 

Ledning 
och 
styrning 

Effektivisering 
av stöd och 
ledning 

Effektiviserin
g i samband 
med ny skol-
organisation, 
som att 
minska 
ledningsresur
s och 
administratio
n 

Ej återbesätta 
vakanta tjänster 

-1,5 mkr Effektiviserin
g av stöd till 
verksamheter
na i form av 
minskad 
bemanning 

-1,5 mkr 

 
Lokaler 

Lokaleffektiviser
ing 

Att lokalerna 
utnyttjas mer 
effektivt 
utifrån ny 
skolorganisati
on 

Kostnaden är delad 
men 
utbildningsförvaltnin
gen vill kunna 
tillgodogöra sig hela 
effektiviseringen 

-1,540 
mkr 

Paviljonger 
är uppsagda 
av 
Utbildnings-
förvaltningen.  

-1,540 mkr 

Avgifter Flytta avgifter 
från KS till UN i 
likhet med VON 

Likvärdighet 
inom 
kommunen 

Likvärdighet inom 
kommunen 

Avgifter i 
maxtaxan 
bokförs 
hos UN 

Avgifter 
hanteras av 
Uf centralt. 

Likvärdighet 

Närvaro Främja 
skolnärvaro 

Att UF får 
förutsättninga
r att 
resurssätta 
insats för att 
kunna 
genomföra 
planerade 
aktiviteter 

Att UN får del av 
finansiella medel för 
att främja 
skolnärvaron 

Förbättra
d 
skolnärva
ro som 
ett led i 
att 
förbättra 
kunskaps
-
resultaten 

Anställa en 
familje- och 
skolpedagog 

+500 tkr 

Digitaliseri
ng 

Effektivisera 
digitaliseringen 

Effektivare 
utnyttjande 
av enheter 

Upprätta en plan för 
digitalisering i 
förskola och 
grundskola 

Upprätta 
ett 
register 
av 
datorer 
och 
digitala 
enheter 

Upprätta ett 
register av 
datorer och 
digitala 
enheter 
Upprätta en 
plan för 
digitalisering i 
förskola och 
grundskola 

Ökad 
effektivitet 

 

  



Organisati
on 

Förändring Förväntat 
resultat 

Förutsättnin
gar 

Resurs  
Vinst 

Realiseras 
som 

Ökad/mins
kad 
kostnad 

Campus Skapa 
förutsättningar 
för 
vuxenutbildnin
gen 
 
Att Campus 
driver ett 
förändringsarb
ete för att få 
en budget i 
balans 
avseende 
resterande del 

Skapa 
förutsättningar 
för att nå en 
budget i balans 
för Campus 
samt anpassa 
utifrån nya 
krav 

Generella 
statsbidrag 
som 
tillkommit, 
UNs del. 
Definiera 
Campus 
möjligheter 
och 
förutsättning
ar 

Skapa bättre 
förutsättningar 
för att minska 
arbetslösheten 

Nämnden 
definierar mål 
och 
förutsättningar 
för Campus. I 
MBB inför 
budget 2022 

+ 3 mkr i 
drift 

   Vad ska 
erbjudas i 
Oxelösund 
Ersättning 
utifrån antal 
elever 

 En elevpeng 
tas fram 

 

Kost Organisation 
personal 
måltider skola 
och förskola 

Kvalitetshöjnin
g framför allt 
avseende 
bemanning 
och 
kostnadsbespa
ring 

Gemensam 
kostorganisat
ion under 
kostenheten 

Likvärdig 
kvalitet 

Kvalitetshöjnin
g, minskat 
matsvinn och 
kostnadsbespa
ring 

+ 500 tkr 

Kulturskola Utveckling av 
Kulturskolan 

Ökat utbud för 
barn och unga 

Utökad ram Fler barn- och 
ungdomsaktivit
eter 

Utökning av 
personal 

+200 tkr 

 

 

Leverans Förändring Förväntat 
resultat 

Förutsättningar Resurs  
Vinst 

Realiseras 
som 

Ökad/minskad 
kostnad 

Kostnader Ökade kostnader 
för skolskjuts, 
gymnasiebelopp 
och träningsskola 
som eventuellt 
får tas inom ram 

Sämre 
förutsättningar 
att ge 
verksamheten 
tilläggsbelopp 

Möjligheten att 
ansökan av stöd 
försämras. 

 Se över 
ökade 
kostnader 

+ 2 mkr 
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Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens investeringar 2022–2024

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
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.

2. 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

Eva Svensson
Förvaltningschef
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Information om utredning gällande måltidens betydelse för det 
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1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut 
Informationen godkänns. 
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Måltidens betydelse för det livslånga lärandet 
Framtida möjligheter att skapa goda förutsättningar för barn och elever i 
Oxelösunds kommun 

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. 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. 
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. 
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.  
Måltidsmodellen 
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Måltidsmodellen grundar sig i att en bra måltid består av flera delar. En måltid är mer än 
maten på tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet, sällskapet och 
stämningen. Det är en fördel om all personal på förskolan och skolan har en gemensam 
bild av vad en bra måltid är.  
Ett stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp måltidernas kvalitet är den 
måltidsmodell som Livsmedelsverket har skapat i form av ett pussel. Modellen består av 
sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna 
matglädje. Att måltiden är god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen. En 
bra måltid är även näringsriktig och säker att äta. Dessa två områden omfattas av krav i 
lagstiftningen.  
Med miljösmart menas måltider som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling och de 
nationella miljömålen. Med integrerad menas att måltiden är en del av och kan tas tillvara 
som en resurs i förskolan och skolan, exempelvis i det pedagogiska arbetet.  
För att måltiderna ska hålla en hög nivå krävs kompetens, engagemang och samverkan. 
Det ansvaret vilar på hela förskolan och skolan. Måltidsmodellen kan användas som ett 
verktyg i arbetet med att utveckla måltiderna. För att helheten ska bli bra är det en fördel 
om styrande dokument omfattar en beskrivning av mål, rutiner och ansvarsfördelning 
inom varje pusselbit. I samband med upphandling kan Måltidsmodellen användas som 
stöd för de som planerar och tar fram upphandlingsunderlag. Riktlinjer för måltider i 
förskola och skola utgår från Måltidsmodellen.  

Riktlinjer utifrån måltidsmodellen 

Integrerade måltider 
• Måltiderna bidrar till förskolans och skolans pedagogiska uppdrag och används som 

ett verktyg i undervisningen.  

• Det finns en samsyn på förskolan och skolan om vad en pedagogisk måltid är och de 
vuxnas roll vid måltiden. 

• Det finns en förtroendefull dialog mellan matgäster och de som planerar och lagar 
maten där synpunkter och idéer tas tillvara (matråd). 

• Kompetensen hos personalen i förskole- och skolrestaurangen används i 
undervisningen, genom samverkan med pedagoger.  

• Måltiderna skapar en trygg mötesplats, social samvaro och möjlighet till samtal. 

Goda måltider 
• Förskole- och skolrestaurangen har kompetent och engagerad personal med 

utrymme för kreativitet och skapande. 

• Måltiderna utgår från matgästernas behov och önskemål. 
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• Barn och elevernas nyfikenhet och sinnen lockas med färg, form, doft, smak och en 
positiv pedagogisk miljö.  

• Förskole- och skolrestaurangen erbjuder gärna alternativa rätter varje dag. 

• Maten presenteras på ett tilltalande och inkluderande sätt. 

Trivsamma måltider 
• Förskole- skolmåltiden schemaläggs så att alla barn och elever har möjlighet att äta i 

lugn och ro. 

• Lunchen serveras mellan klockan 11 och 13.  

• Barnen/eleverna äter vid ungefär samma tidpunkt varje dag.  

• Barnen /eleverna har minst 20 minuter att sitta ner och äta, utöver tid att ta mat och 
lämna disk.  

• Barnen/eleverna känner sig välkomna, trygga och blir respektfullt bemötta i 
restaurangen.  

• Förskole- och skolrestaurangen är utformad på ett tilltalande sätt och har en 
genomtänkt logistik. 

Miljösmarta måltider 
• Matsvinnet i kök, vid servering och från tallrikar minimeras. 

• Livsmedel väljs som producerats med hänsyn till miljö och djurskydd. 

• Vildfångad fisk som köps in kommer från stabila bestånd och har fiskats med omsorg 
om miljön. 

• Andelen kött begränsas och ersätts med andra proteinrika livsmedel. 

• Lagringsdugliga frukter och grönsaker väljs i första hand och varieras efter säsong. 

• Avfall källsorteras, energiåtgång samt transporter minimeras (utvecklas vid 
nybyggnation). 

• Måltidskvalitet utifrån att förskolan och skolan mäter konsumtionen och följer upp hur 
mycket av den serverade maten som hamnar i barnens och elevernas magar. 

Näringsriktiga måltider  
• Förskole och skolmåltiderna planeras utifrån de nordiska 

näringsrekommendationerna barn och elevernas dagsbehov av såväl energi som 
näringsämnen.  

• Lunchutbudet för förskolan och skolan består varje dag av  
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o En eller flera lagade rätter, varav minst en vegetarisk rätt (skolan) som alla kan ta 
av.  

o Salladsbord med minst fem olika komponenter.  

o Bröd och matfett.  

o Vatten och eventuellt mjölk eller berikade vegetabiliska drycker. 

Säkra måltider  
• Förskole- och skolrestaurangen har kunskap om livsmedelssäkerhet och rutiner för att 

hantera risker.  

• Rätt mat serveras till rätt person – köket har särskilda rutiner för att säkerställa att 
barn och elever med allergi och överkänslighet inte ska bli sjuka av maten.  

• Alla som vistas i köket, vuxna liksom barn och elever, är friska och följer 
hygienrutiner.  

• Kall mat förvaras kallt, högst +4 °C, och varm mat förvaras tillräckligt varmt, minst +60 
°C.  

• Personalen kan ge tydlig information om maträtternas innehåll vid servering. 

Måltidens kvalitet  

Uppföljning, utvärdering och likvärdighet  
Måltidskvaliteten bör utvärderas regelbundet inom förskolan och skolan. Samtidigt måste 
en tydlig förväntans leverera utifrån givna riktlinjer. Kommunen kan i dagsläget inte med 
säkerhet veta om barnen och eleverna får likvärdig kvalitet i olika verksamheter eller om 
varje måltidsgäst erbjuds ett rätt näringsinnehåll via de måltider som serveras dem. 
I nuläget ligger ansvaret för måltider i fyra av Utbildningsförvaltningens förskolor på rektor. 
Från och med 1 augusti 2021 kommer all kost organiseras under Kostenheten. Detta 
utifrån att säkerställa likvärdighet, samordning och kompetensutveckling. De måltider till 
förskolor som idag är organiserade i Utbildningsförvaltningens regi, föreslås flytta över i en 
gemensam organisation med övrig måltidsproduktion inom Oxelösunds kommun. 
Samtliga måltidsverksamheter föreslås vara fortsatt organiserade i Kommunstyrelsens 
organisation. 
Om en enhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök är en fråga vid varje 
nybyggnation eller ombyggnationsbeslut. Genom att skapa möjligheter i organisationen att 
få en större flexibilitet rekommenderar Kommunstyrelsen och Utbildningsförvaltningen att 
det skapas förutsättningar för tillagningskök men att dessa kan användas som 
mottagningskök. Detta underlättar framtida behov och utföranden för att undvika behov av 
investering och ombyggnationsbehov i Björntorps centralkök. 
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Konsekvenser för verksamhetens kvalitet 
Målet är att skapa förutsättningarna för hög kvalitet genom kontroll av efterlevnad av 
grundläggande krav samt upprättande av mål och en tydlig förväntan på verksamheten. 
Vi har tagit fram förväntansdokument för kommunens måltidsverksamhet. Detta har tagits 
fram tillsammans med Utbildningsförvaltningen. Kostchefen och utbildningschefen har 
sedan ansvar för att förväntningar förankras hos medarbetarna och målgrupperna (elever, 
föräldrar, lärare, personal etc.). 
När samma krav ställs på all måltidsverksamhet förbättras 
förutsättningarna för att barnen och eleverna får samma kvalitet oavsett vilken förskola 
eller skola de tillhör. Likvärdigheten förstärks. 
Konsekvenser för verksamhetens miljömedvetenhet 
Genom att upprätta mål och riktlinjer med tydligt miljöfokus kan dessa användas i 
organisationen och vid uppföljning. En tydligare verksamhetsstyrning innehållande 
planering, genomförande, uppföljning och åtgärder ökar möjligheten för kommunen att 
fatta miljömedvetna beslut och därmed satsa på ekologiska och närproducerade livsmedel 
samt samordna transporter i organisationen.  

Förväntan på måltiderna 
De måltider som erbjuds i verksamheten är frukost, lunch och mellanmål. I förskolan 
erbjuds frukost, lunch och mellanmål. I grundskolan serveras lunch och på fritidshemmet 
serveras frukost och mellanmål. Under loven serveras även lunch på fritidshemmet. Målet 
är att varje måltid ska innehålla minst 50% ekologisk mat.  

Förväntningar på de olika måltiderna 

Frukost: 
• Naturell fil, naturell yoghurt med flingor eller gröt  

• Olika sorters flingor kommer finnas alla dagar, men när gröt serveras erbjuds flingor 
med mjölk.  

• Smörgås med pålägg, ibland även ägg.  

• Dagligen ingår fruktbit eller grönsak, mjölk, mjukt och hårt bröd samt matfett. 

Lunch 
• Två olika lunchalternativ varje dag. (Undantag kan ske vid lov, pandemi m.m.) 

• Salladsbuffé 

• Hårt bröd med matfett 

• Mjölk 
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Mellanmål 
• Naturell fil, naturell yoghurt, smörgås med pålägg med kokt ägg ibland. 

• Dagligen ingår: grönsak, smoothies eller frukt, mjölk, mjukt och hårt bröd samt 
matfett. 

• Mellanmål kan också någon gång i veckan serveras utomhus. 
Vid utflykt kan lunch och mellanmål beställas i god tid innan. 

Specialkost 
Ansökan sker av vårdnadshavare via e-tjänst en gång per år. 

Förväntningar på verksamheterna 
• Från den 1 augusti 2021 får kökspersonal en tittfunktion i vår e-tjänst Schoolsoft. 

Detta för att kunna planera portioner varje dag. 

• Pedagogiska måltider enligt upprättad riktlinje. 

• Matråd genomförs enligt en likvärdig struktur.  

Matråd ska genomföras minst tre gånger per termin och vid dessa möten ska 
elevrepresentanter ta med frågor från sin klass.  

• Lunch serveras mellan 11.00 – 13.00. 

Förväntningar på barn och eleverna 
• En positiv attityd till måltider, frukost, lunch och mellanmål. Barn och elever förväntas 

hjälpa varandra till en trivsam stund vid måltiden där samtliga barn och elever väljer 
det man önskar ur de olika bufféerna som serveras. 

• Barn och elever vågar prova om det är något nytt som serveras. Barn och elever 
provar flera gånger för att kunna lära sig variera sin kost och för att må bra. 

• När man har fritidstid till frukost och mellanmål finns en förväntan på att eleven ska 
äta och delta på ett bra sätt med bordsskick och bidra till en trivsam stämning under 
måltiderna. 

• Äldre elever agerar förebilder för våra yngre elever och att bidra till en positiv 
stämning och attityd och att ta vara på skolmåltider genom att välja en varierad tallrik 
från bufféerna. 

• Eleverna ansvar för att duka av sin tallrik och torka av borden där man suttit och 
sopar upp det som tappats på golvet. 
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Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Organisationen av kosten

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

1.Godkänna utredning gällande måltidernas betydelse för det livslånga lärandet.

2. Anta riktlinjer för pedagogiska måltider i Oxelösunds kommun.

2. 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.
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Syfte 

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.  

Frukost, lunch och mellanmål  
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.  

Personals medhavda mat får inte ätas tillsammans med barnen/eleverna, utan får 

ätas i personalrum under rast eller måltidsuppehåll. 

 

De vuxna ska vara en förebild genom att: 

 

• Visa en positiv inställning och matglädje vid måltiden.  

• Visa vad en balanserad måltid är, vilket innebär att äta enligt 

tallriksmodellen. 

• Sitta bland barnen/eleverna och äta den måltid som serveras/erbjuds.  

• Det är för barnen/eleverna pedagogiskt viktigt att vara delaktig före och 

efter måltiden, t.ex. genom att duka fram eller av på bordet samt torka 

bord.   

Vem får äta en pedagogisk måltid 
 
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.  

 

Den personal som inte är berättigad att äta pedagogisk lunch betalar ordinarie 

måltidspris som dras av på lönen.   
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I Oxelösunds kommun gäller följande för pedagogiska 
måltider 
 
Förskola    Max 3 vuxna per barngrupp 

Förskoleklass - Grundskola åk. 3 Max 2 vuxna per klass 

Grundskola åk. 4–9   Max 1 vuxen per klass 

Fritidshem    Max 2 vuxna per 25 barn/elever 

 

Pedagoger som av medicinska orsaker eller etiska skäl behöver specialkost erbjuds 

detta om det finns barn/elev med likvärdig kost, som tillagas på förskolan/skolan. I 

annat fall kan den avvikande kosten inte erbjudas. 

 

Kostnad för extra pedagogisk måltid är 20 kr som bekostas av respektive rektor, 

från och med höstterminen 2021, enligt överenskommelse mellan kostchef/KSF 

och förvaltningschef/UF.  

 

Beställning för extra pedagoger görs av rektor till Kostenheten terminsvis men kan 

justeras under termin vid behov.  

 



Tjänsteskrivelse 1(3)

Datum Dnr

2021-05-07 UN.2021.15

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Åtgärder för en budget i balans Campus Oxelösund maj 2021

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut
Vidta åtgärder motsvarande 900 tkr för att närma sig en budget i balans för Campus 
Oxelösund.

2. 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.

3. Ärendet
Campus Oxelösund har ett prognostiserat underskott motsvarande -5461 tkr för 
verksamhetsåret 2021. Orsakerna till underskottet redogörs för i ärende UN 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.

Budget -5461 tkr

Prognostiserat underskott -3500 tkr

Procent av budget 19%



Tjänsteskrivelse 2(3)

Datum

2021-04-15 UN.2021.15

Tidigare vidtagna åtgärder inför budget 2021

Effekt innevarande
år (tkr)

Effekt helår
(tkr)

Minskade kostnader:

Ej tillsatta vakanser 1261 1261

Ökade intäkter:
Lägre återkrav på
Yrkesvux-statsbidrag

700 700

Totala åtgärder 1961 1961

Förslag på åtgärder för att nå en budget i balans

Tidpunkt för
besparingen

Effekt
innevarande år
(tkr)

Effekt helår
(tkr)

Planerade minskade
kostnader:

Visstidstjänster på SFI
förlängs ej

1 juli 420 840

Effektivisera
städfrekvensen

1 maj 100 200

Funktioner inom centralt
stöd ses över

1 juli 230 460

Ev. Ökade intäkter:
Tjänstledigheter samt
deltidspensioner som inte
återbesätts

1 aug 150 330

Hyreskompensation 650 650

Totala åtgärder 1 550 2850



Tjänsteskrivelse 3(3)

Datum

2021-04-15 UN.2021.15

Konsekvenser som kan uppkomma efter åtgärder:
1. Biträdande rektor undervisar del av tid istället för ledningsfunktion, pausar

samverkan med externa aktörer inom Drivhuset, mindre strategisk tid för rektor,
högre belastning för administration, större grupper på SFI, högre press på
kvarvarande lärare, risk för egna uppsägningar, lägre genomströmning, intagsstop
för nya elever samtidigt som söktrycket ökar.

2. Bygger på att pandemin är över efter sommaren, möjligt nedslag från Miljö och
samhällsbyggnad vid egenkontrollsuppföljning. Förutsätter att det går att ändra i
städavtalet under pågående avtalsår.

3. Högre arbetsbelastning för personal inom centrala administrationen på Campus,
minskat IT-stöd till elever, personalens fortbildning inom IKT ställs in, tillgänglighet i
Lärcentrum minskas, lägre servicegrad avseende samtliga it-ärenden.

Utifrån detta föreslås Utbildningsnämnden att besluta om att vidtaga åtgärder motsvarande
1,550 mkr för att bättre nå en budget i balans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Åtgärder för en budget i balans Campus Oxelösund april 2021

Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)

Revisionen (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-05-06 UN.2020.56

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Information om grundskolans arbete med att främja närvaro

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. 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 arbetet med att främja närvaro

Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-05-06 UN.2020.39

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Information Oxelöskolan

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut
Godkänna informationen.

2. Sammanfattning
Information om färdigställandet och invigning av Oxelöskolan.

3. Ärendet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Information Oxelö skola maj 2021

Eva Svensson
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)



 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2021-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
(16)        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 

2021-5-10 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 

Förvaltningschef 
Eva Svensson 

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

Pärm UF 
arkiv 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 2  
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden  2021-05-26  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

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 

 
 
______ 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2021-05-26   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
(17)        Dnr UN.2021.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Delges 
Skolmiljarden - Utdrag Barn- och ungdomsnämnden § 19 2021-03-24 Fördelning av 
statsbidrag tillfällig förstärknig skolmiljarden  
 
 
 
______ 
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