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Utbildningsnämnden  
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid  Kommunhuset, Hävringe kl 13.00 - 14.30 
 

Beslutande Britta Bergström (S)   
 Claes-Göran Borrman (S)   
 Stefan Johansson (M)   
 Sofia Bergli (S)   
 Jonas Widegren (S)   
 Thomas Löfdahl (V)   
 Haifaa Alkhaldi (M)   
 Karin Paulsson (L)   
 Jannike Zetterman (SD)   
     
Ej tjänstgörande Sebastian Avander (S) 
ersättare och övriga Vakant (S) 
deltagare Rune Tschemernjack (S) 
 Lena Lundgren (S) 
 Mariela Perez (V) 
 Ann Abrahamsson (C) 
 Niclas Lindgren (KD) 
   
   
 Thomas Hermansson Sekreterare 
 Mikael Wallström Förvaltningschef 
 Anna Bjurenborg Utvecklingsledare 
 Camilla Örnebro Verksamhetsekonom 
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 1  - 3  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Britta Bergström  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Stefan Johansson    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-01-22  
Datum för 
anslagsuppsättande 2020-01-30 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-02-21 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 

 
 
 

 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 2  
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden  2020-01-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 1 Budget och verksamhetsplan 2020-2022 4 - 6 
Un § 2 Likvärdiga grundskolor i Oxelösunds kommun 7 - 9 
Un § 3 Prövning av tillstånd att bedriva fristående förskola Hagvidson 

2019 
10 

 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 3 (9) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-01-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 1        Dnr UN.2019.63               
 
 
Budget och verksamhetsplan 2020-2022  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Ärendet Återremitteras till utbildningsförvaltningen med följande motivering: 
  
• Ge utbildningschefen i uppdrag att utarbeta en budget i balans. 
• Lämna en redovisning av hur kostnadsökningarna uppkommit. 
• Jämföra fastställd BEP med lagd budget för resp. Rektorsområde. 
• Redovisa vad som skett eftersom kostnadsökningarna har blivit så stora på så kort tid. 
 
2. Utbildningschef ges i uppdrag att genomföra åtgärder för att minska kostnader för 
verksamhet inom nämndens ansvarsområde om totalt 12 000 tkr enligt redovisad 
konsekvensanalys. 

 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till budget och verksamhetsplan för 2020 - 
2022. Den föreslagna budgeten innehåller besparingar på 12 000 tkr samt innebär en 
underbalansering av nämndens verksamhet med -23 084 tkr för 2020. Då differensen är 
stor föreslås utbildningsnämnden besluta att en anpassning till budget ska ske över två år. 
Ett sådant beslut förutsätter att Kommunfullmäktige medger att Utbildningsnämnden under 
2020 bedriver en verksamhet som överstiger nämndens budget. 
Nämnden föreslås därför besluta att anta utarbetat förslag till budget och verksamhetsplan 
2020 och att ge utbildningschef i uppdrag att genomföra åtgärder för att minska 
kostnaderna med 12 000 tkr. Vidare föreslås Kommunfullmäktige besluta att medge att 
Utbildningsnämnden under 2020 bedriver verksamhet som efter genomförande av 
föreslagna åtgärder pekar på ett ekonomiskt underskott om -23 084 tkr. 
Utbildningsförvaltningen har genomfört en riskbedömning av anpassningar till 
budget i balans. Den visar att statusskillnaden på grundskolorna kommer att öka 
och att de icke lagstadgade verksamheterna får svårt att hålla samma kvalitet och 
utbud som tidigare. Samtidigt har grundskolorna svårt att uppfylla kraven som 
ställs i skollag och arbetsmiljölag. Till det kan utbildningsförvaltningen se ett 
alternativ som innebär att genomföra en förändrad skolorganisation till 
höstterminens start 2020. Alternativet bör vidare riskbedömas och analyseras. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Utbildningsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-2022 
Budget och verksamhetsplan 2020-2022.pdf  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1.Utarbetat förslag till Verksamhetsplan och budget för 2020–2022 fastställs. 
2.Utbildningschef ges i uppdrag att genomföra åtgärder för att minska kostnader för 
verksamhet inom nämndens ansvarsområde om totalt 12 000 tkr enligt redovisad 
konsekvensanalys. 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
3.Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Utbildningsnämnden 
för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet som efter genomförande av 
föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om 23 084 tkr. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att vid punkt 1 återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen med 
följande motivering: 
  
• Ge utbildningschefen i uppdrag att utarbeta en budget i balans. 
• Lämna en redovisning av hur kostnadsökningarna uppkommit. 
• Jämföra fastställd BEP med lagd budget för resp. Rektorsområde. 
• Redovisa vad som skett eftersom kostnadsökningarna har blivit så stora på så kort tid. 

Ordförande yrkar att beslutspunkt nr 3 stryks. 
 
 
Stefan Johansson (M) yrkar bifall till framskrivet förslag till ärendets punkt nr 1  

 
Stefan Johansson (M) yrkar bifall till framskrivet förslag till ärendets punkt nr 3 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det under beslutspunkt nr 1 finns två förslag till beslut. Dels 
det egna förslaget om återremiss och dels Stefan Johanssons (M) bifallsyrkande till 
framskrivet förslag.  
Ordförande frågar då om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Ordförande finner att Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till 
utbildningsförvaltningen. 
 
Ordförande finner att det under beslutspunkt nr 2 endast finns ett förslag till beslut 
och det är framskrivet förslag.  
Ordförande finner att Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.  
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Ordförande finner att det under beslutspunkt nr 3 finns två förslag till beslut. Dels 
det egna förslaget om att stryka framskrivet förslag och dels framskrivet förslag 
med bifallsyrkande från Stefan Johanssons (M)  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Utbildningsnämnden 
beslutar enligt det egna förslaget att punkten stryks.  
 
 
Reservation 
 
Haifaa Alkhaldi (M), Karin Paulsson (L), Jannike Zetterman (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Stefan Johansson (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
 
Vi reserverar oss mot beslutet att ge utbildningschefen i uppdrag att genomföra 
åtgärder för att minska kostnader med totalt 35 Mkr.  Beslutet skulle innebära att 
utbildningsverksamheten inte kommer att ge kommunens barn / elever de 
förutsättningar som krävs för en bra skolgång. Det finns stora grupper av barn som 
behöver extra stöd, något kommunen inte kommer att kunna ge.  
Det finns flertalet övergripande mål som inte kommer att uppnås genom att 
genomföra så stora neddragningar. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Ekonomichef (för kännedom) 
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Un § 2        Dnr UN.2019.54               
 
 
Likvärdiga grundskolor i Oxelösunds kommun  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda 
hur skollokalerna kan renoveras och omorganiseras till en F-9 organisation. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen har, efter att ha omvärldsbevakat, sett att en F-9 organisation som 
arbetar i team och i större arbetslag är resurseffektiv och kvalitetshöjande. De större 
åldersintegrerade arbetslagen ger en ökad flexibilitet vid variationer i årskullarnas storlek. 
Optimerad rumsanvändning medför yteffektivitet vilket i sin tur leder till att skolorna kan ta 
emot fler elever på samma area. Därutöver skapas hållbara lärmiljöer som ger goda 
förutsättningar för trygghet och måluppfyllelse. 

 

Utbildningsförvaltningen föreslår att grundskolan organiseras i tre likvärdiga skolor som alla 
utbildar elever från förskoleklass till årskurs nio. Samtliga skolor bör förses med likvärdiga 
lärmiljöer för att bryta upp den statusskillnad som idag finns mellan skolorna, öka den 
upplevda tryggheten på skolorna och öka måluppfyllelsen. 

 

Utbildningsförvaltningen ska bidra till att Oxelösund blir en attraktiv arbetsgivare och 
bostadsort. Med detta förslag till förändrad skolorganisation visar förvaltningen mod och 
framtidstro genom att vara en skolkommun i framkant. Detta menar vi kan locka fler familjer 
att flytta till vår kommun och att fler pedagoger vill arbeta i våra verksamheter. I förslaget 
finns en långsiktighet och en hållbar utveckling som för oss mot framtiden. 

 

För att en grundskola ska vara resurseffektiv bör den kunna undervisa ca 500 elever. I en 
F-9 organisation med 500 elever och där personal och lokaler används mer effektivt kan 
förvaltningen se en förväntad besparing på 20 mkr per budgetår. Skolorna i Oxelösunds 
kommun är idag inte dimensionerade för att ta undervisa 500 elever. Byggprojektet Oxelö 
skola är i behov av ändringar i planlösningen som kan fördröja byggnationen och således 
ge ökade kostnader. Kostnaderna för tidsfördröjning och anpassning av Oxelö skola är av 
Utbildningsförvaltningen uppskattade till 10-30 mkr. Storleken på kostnaderna av 
anpassningarna beror på hur stora anpassningar som beslutas göras. Storlek på 
anpassningar påverkar också eventuell förlängning av byggnationstiden. Frågan om ett 
genomförande av anpassningar ägs och beslutas av Kommunstyrelsen. Det kan också 
krävas omprioriteringar av investeringsbudget vilket ytterst beslutas av Kommunfullmäktige.  
 
Utöver anpassningarna på Oxelö skola bör de två andra F-9 skolorna förses med likvärdiga 
lärmiljöer och byggnader anpassade till undervisning av 500 elever. 
Utbildningsförvaltningen har i förslaget planerat att en av de två skolorna är Breviksskolan 
eller Peterslundsskolan som båda är i behov av renovering. De 335 mkr som är upptagna 
och/eller diskuterade inom ramen för framförda behov av kommande fastighetsinvesteringar 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 7  
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden  2020-01-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

i mål och budgetberedningen för renovering av Breviksskolan och Peterslundsskolan 
uppskattas tillräcklig för den anpassning förvaltningen föreslår. Utöver det ska förvaltningen 
fortsatt utreda kostnader för att anpassa Ramdalsskolan till att undervisa 500 elever i en F-9 
organisation. Utbildningsförvaltningen uppskattar att kostnad för att Ramdalsskolan ska 
kunna undervisa 500 elever är 25 mkr. Denna uppskattade kostnad är inte säkerställd. 

 

Vi har idag 1232 elever som studerar i våra kommunala grundskolor och 101 
elever som valt andra skolor utanför kommunen. Med detta förslag skapas fler 
skolplatser vilket möjliggör att skolorna kan ta emot fler elever när barnkullarna 
kommande år ökar och vid inflyttning till Oxelösund. Utbildningsförvaltningen 
menar att en F-9 organisation kan göra att eleverna väljer att stanna i kommunens 
grundskolor under hela grundskoleperioden.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Likvärdiga grundskolor utifrån en F-9 organisation 
Information och konceptbeskrivning F-9 
Analys av anpassningar till F-9 organisation.pdf  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda hur övriga 
skollokaler kan renoveras och omorganiseras till en F-9 organisation. 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att anpassa byggprojektet 
Oxelöskolan till en F-9 organisation. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att punkten, förslag till beslut i kommunstyrelsen stryks. Samt 
meningen i den andra beslutsmeningen andras från: 
Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda 
hur övriga skollokaler kan renoveras och omorganiseras till en F-9 organisation. 
Till 
Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda 
hur skollokalerna kan renoveras och omorganiseras till en F-9 organisation. 
 
 
Stefan Johansson (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering. 
Utbildningschefen ges i uppdrag att ta fram mer informationsunderlag att delge 
nämnden. Att detta görs skyndsamt samt att då tiden är kort utbildningsnämnden 
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snarast planerar för ett extra nämndsammanträde för att på så sätt delge nämnden 
informationen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels det egna förslaget att 
beslutspunkten till kommunstyrelsen stryks samt att beslutsmeningen i första 
beslutsmeningen ändras, och dels Stefan Johanssons (M) förslag att ärendet ska 
återremitteras och ett extra nämndsammanträde ska utlysas. 
 
Ordförande börjar då med att fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag, och finner att Utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
Ordförande finner då att det bara finns ett förslag till beslut och det är framskrivet 
förslag samt att förslag till beslut i kommunstyrelsen stryks. Ordförande finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt detta. 
 
Reservation 
 
Haifaa Alkhaldi (M), Karin Paulsson (L), Jannike Zetterman (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Stefan Johansson (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
 
Vi reserverar oss mot beslutet att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt 
utreda hur skollokalerna kan renoveras och omorganiseras till en F-9 organisation. 
Beslutet är stort, vi behöver en större utredning för att kunna ta ett relevant beslut. 
Dessutom finns tankar och idéer om att anpassa den nya Oxelöskola, något som måste 
beslutas om snarast. Att då ge ett generellt uppdrag, innebär att man helt bortser från den 
lösningen, och riskerar att fördyra den totala investeringen för en anpassning till F-9 
organisation, genom att ta ett senare beslut. 

  
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 3        Dnr UN.2019.67               
 
 
Prövning av tillstånd att bedriva fristående förskola Hagvidson 
2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna Hagvidson Bäckby AB som ägare och huvudman av Solgläntans förskola. 
 
 
Sammanfattning 
 
Hagvidson Bäckby AB ansöker om godkännande för att som huvudman bedriva 
Solgläntans förskola. Huvudmannen uppfyller villkoren för godkännande enligt vad som 
anges i skollag 2 kap. 5§ (2010:800). Hagvidson Bäckby AB planerar att överta förskolan 2 
februari 2020. 
En bedömning av huvudmannen har genomförts utifrån dokumentation samt intervjuer med 
VD/Skolchef samt ekonomichef vid Hagvidson Bäckby AB. Från Oxelösunds kommun har 
en pedagogisk bedömning genomförts av utbildningschef samt utvecklingsledare och den 
ekonomiska bedömningen har genomförts av ekonomichef. Som underlag för bedömning 
av ansökan har förvaltningen granskat ett antal dokument från Hagvidson samt den 
information som framkommit vid genomförda intervjuer.  
Granskningen visar att Hagvidson Bäckby AB har en genomtänkt pedagogik och 
ekonomiska förutsättningar att driva Solgläntans förskola. Förvaltningen föreslår 
därmed att Utbildningsnämnden godkänner Hagvidson Bäckby AB att bedriva 
förskola i Oxelösunds kommun. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Prövning av tillstånd att bedriva fristående förskola Hagvisdon 2019  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna Hagvidson Bäckby AB som ägare och huvudman av Solgläntans förskola. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
 
 


