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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-03-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 14        Dnr UN.2020.24               
 
 
Offentlighet vid sammanträden  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämndens sammanträden hålls tillsvidare inom stängda dörrar. 
Beslutet gäller omedelbart. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid sammanträde 2016-02-16 § 11 beslutade utbildningsnämnden efter godkännande av 
kommunfullmäktige att hålla nämndens sammanträden öppna och offentliga för 
allmänheten. Under rådande pandemiutbrott av coronaviruset finns anledning för nämnden 
att ompröva detta beslut.  
En riskbedömning har tagits fram för kommunens nämnder och styrelsen och utifrån den 
riskbedömningen föreslås att nämnder och styrelser tillsvidare håller samtliga 
sammanträden inom stängda dörrar. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Offentlighet vid sammanträden  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsnämndens sammanträden hålls tillsvidare inom stängda dörrar. 
Beslutet gäller omedelbart. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningsförvaltningen (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-03-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 15        Dnr UN.2019.54               
 
 
Likvärdiga grundskolor i Oxelösunds kommun  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen bedriver idag grundskola i fyra fastigheter; D-skolan, 
Ramdalsskolan, Peterslundsskolan och Breviksskolan. Idag är det endast Breviksskolan 
som är utrustad för att undervisa elever i 7-9 och i kommunen finns inga andra lokaler som 
är utrustade för att undervisa elever i 7-9. Förvaltningens tre andra skolor undervisar elever 
i F-6 och har inte fullt utrustade lokaler för att bedriva undervisning på högstadienivå. 
Förvaltningen kan se ett behov att utreda huruvida D-skolan ska användas till skollokaler i 
framtiden. Förvaltningen kan inte se grundskoleverksamhet i fastigheten D-skolan. 
Förvaltningen kan se att skollokalerna på Oxelöskolan och Ramdalsskolan kan anpassas till 
en F-9 organisation. Förvaltningen kan se att en renovering av Breviksskolan till en F-9 
organisation är mer ekonomiskt gynnsam än en renovering av Peterslundsskolan. Den 
uppskattade renoveringskostnaden är högre på Peterslundsskolan och det krävs ändring i 
detaljplan för att genomföra renoveringen. Förvaltningen kan också se att 
Peterslundsskolan efter en renovering kan användas till att täcka kommunens behov av 
permanenta förskoleplatser. Om Breviksskolans renovering sker 2023-2025 som planerat 
kan förvaltningen se en risk för ett ökat behov av tillfälliga lokaler för högstadiet då de 
befintliga lokalerna är i dåligt skick. Om Peterslundsskolans renovering påbörjas 2021 som 
planerat kan förvaltningen se ett behov av 180 permanenta förskoleplatser i kommunen.  

 
Förvaltningen har tidigare identifierat ett behov att utreda en omorganisering 
kopplat till undervisning och pedagogik på verksamhetsnivå. Förvaltningen 
återkopplar utredningen gällande undervisning och pedagogik till 
utbildningsnämnden genom informationsärenden på utbildningsnämndens 
sammanträden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Utredning F-9 lokaler 
Utredning lokaler F-9  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
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______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-03-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 16        Dnr UN.2019.63               
 
 
Budget och verksamhetsplan 2020-2022  
 
 
Utbildningsnämndens beslut för egen del 
 
• Utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs. 

• Ge utbildningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera 
åtgärder samt presentera förslag på åtgärder till nämnden för att minska 
kostnaderna.  

• Återkopplas vid varje ordinarie nämnd. 
 

 

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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 
maximalt 15,7 mkr. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs. 

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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 
maximalt 15,7 mkr. 
 
Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020 - 
2022. Den föreslagna budgeten innebär en underbalansering av nämndens verksamhet 
med maximalt 15,7 mkr för 2020. Fastställer nämnden utarbetat förslag förutsätter detta 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 fortsätta arbetet med att identifiera åtgärder 
samt genomföra åtgärder för att minska kostnaderna. Vidare föreslås Kommunfullmäktige 
besluta att medge att Utbildningsnämnden under 2020 bedriver verksamhet som efter 
genomförande av föreslagna åtgärder pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 
15,7 mkr. 

Den budget som nämnden återremitterade den 22 januari 2020 visade ett minus på 35 mkr. 
I dessa 35 mkr kan konstateras planerade personalutökningar utöver budget samt ett antal 
visstidsanställningar i budget, som har bedömts att kunna avslutas på halvår, har lagts på 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

helår. I anpassningarna mot budget i balans finns det inte utrymme för planerade 
personalökningar utöver budget och inte heller för ett antal helårsbudgeterade 
visstidsanställningar. I samband med aktuell nämnd presenterade utbildningsförvaltningen 
förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på både anslagsfinansierad 
verksamhet samt lagstadgad verksamhet som finansieras till stora delar av fastställd barn- 
och elevpeng.  Vid nämnden i februari presenterades ytterligare åtgärder motsvarande 4 
mkr och till nämnden i mars har ytterligare åtgärder identifierats motsvarande 4 mkr. 
Sammantaget har förvaltningen identifierat åtgärder motsvarande 20 mkr och dessa är 
genomförda eller planerade för samtliga verksamheter, förutom att det för Stenviks omsorg 
kvarstår 684 tkr, som inte kommer att genomföras. Förvaltningen förslår nämnden att utöka 
budgeten för Stenviks omsorg för att täcka upp kostnader som möjliggör en utökning av 
personal när efterfrågan av nattomsorgen är högre än 5 barn/natt. Uppskattad kostnad är 
200 tkr som finansieras av minskad vikarieanskaffning för skola och fritidshem. För att nå 
en budget i balans kvarstår att hitta åtgärder motsvarande 15,7 mkr.  

 

Åtgärder kopplat till de kvarstående 15,7 mkr är delvis identifierade. Samtliga kvarvarande 
åtgärder kräver vidare utredning och konsekvensanalys, innan beslut om eventuellt 
genomförande kan tas. Förvaltningen arbetar fortlöpande med att identifiera och genomföra 
ytterligare besparingar under 2020.  

Sammanfattningsvis föreslås att Utbildningsnämnden antar utarbetat förslag, 
ställer sig bakom de effektiviseringar detta innebär och att nämnden föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 
medges bedriva verksamhet som efter genomförande av föreslagna åtgärder i 
dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7 mkr. Därutöver 
kommer förvaltningen fortsatt att jobba för att hitta ytterligare besparingar för att nå 
en budget i balans och ta fram en åtgärdsplan som följs upp vid 
månadsavstämningar under 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Budget och verksamhetsplan 2020-2022  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs. 

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
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 
maximalt 15,7 mkr. 
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Förslag 
Ordförande yrkar att under utbildningsnämndens beslut för egen del: Ge 
utbildningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera åtgärder samt 
presentera förslag på åtgärder till nämnden för att minska kostnaderna.  
Detta ska återkopplas vid varje ordinarie nämnd. 
 
Stefan Johansson (M) yrkar till förslag till beslut i utbildningsnämnden Utarbetat förslag till 
Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs och korrigeras med att vara 
underbalanserad med 19,7 miljoner. 

 
Vi yrkar på att utbildningsförvaltningen, genomför besparingar på totalt 16 miljoner. Denna 
besparing skall vara genomförd senast senast 31/12 2021. 
 
 
Stefan Johansson (M) yrkat under utbildningsnämndens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 
 
Yrkar på att  Kommunfullmäktige beslutar att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 
2020 medges bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i 
dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 19,7 miljoner kronor. 
 
 
Karin Paulsson (L), Zuber Sahi (M), Jannike Zetterman (SD) yrkar bifall till Stefan 
Johanssons (M) förslag. 
 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut under i utbildningsnämndens 
beslut för egen del och det är framskrivet förslag och Stefan Johanssons (M) 
förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt framskrivet förslag. 
 
Ordförande finner att det finns ett tilläggsdyrkade under utbildningsnämndens 
beslut för egen del och  frågar om utbildningsnämnden antar yrkande och finner att 
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande finner sen att det finns två förslag till beslut under 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige och det är dels 
framskrivet förslag och dels Stefan Johanssons (M) yrkande.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt framskrivet förslag. 
 
 
Reservation 
 
Stefan Johansson (M), Karin Paulsson (L), Zuber Sahi (M), Jannike Zetterman (SD) 
reserverar sig mot beslutspunkt 1 i utbildningsnämndens beslut för egen del samt till 
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beslutet under utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige. Med 
följande motivering: 
Skriftlig reservation. 
 
Verksamhetsplan och budget 2020-2022 
 
Vi ser den uppkomna situationen som allvarlig för verksamheten. Mycket fokus på 
diskussionerna ligger på hur verksamheten klarar de minskade resurserna. Vi är väldigt 
oroade för hur detta påverkar barnen och eleverna. Hur påverkar detta de elever och barn 
med speciella behov, hur på verkas alla barn med situationer där de behöver extra stöd i 
undervisningen. Att då göra de besparingar som majoriteten föreslår är oansvarigt. Vi vill 
inte utsätta verksamheten för detta, utan ser att förvaltningen behöver mer tid, och mindre 
besparingar för att inte få för stor påverkan.  
Vi vill att kommunen gör helt andra prioriteringar, och att kommunfullmäktiga medger att 
nämnden får gå med underskott på 19,7 miljoner. Vidare vill vi att nämnden får en längre 
period att minska kostnaderna med 16 miljoner, till den 31/12 2021. Nämnden och 
förvaltningen planerar omorganisation och anpassning av verksamheten, det kommer att ta 
tid. Om besparingarna görs på en längre tid, har verksamheterna möjlighet att styra på ett 
bättre sätt. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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Un § 17        Dnr UN.2020.3               
 
 
Information och rapporter 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Tf Förvaltningschef Nicklas Ridberg informerar om: 
 
- Beslut att bedriva distans och fjärrundervisning på campus. 
- Planerad distansundervisning för årskullarna 3-9, just nu tränas 

distansundervisning i klassrumsmiljö. 
- Omfallsplanering.  
- Bedömning av barn till personer med samhällsviktiga jobb.  
- Hantering av kostnader knutet till corona.  
 
 
 
Ordförande Britta Bergström informerar om: 
- 21/11 2019 fattade nämnden beslut att musikskolan och öppna förskolan som 
icke lagstadgad anslagsfinansierade verksamheter, ska fortsätta drivas i 
nuvarande form. Just nu är inte majoritetens avsikt att begära ytterligare utredning.  
 
 
 
______ 
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Un § 18        Dnr UN.2020.25               
 
 
Beslut gällande distansundervisning på Campus efter 
rekommendation från Regeringen med anledning av risk för 
smittspridning   
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
• Utbildningsnämnden stödjer det fattade beslutet om att alla elever på Campus i 

Oxelösund från och med 18/3 – 2020 erbjuds distansundervisning. 
 

• Utbildningsnämnden ger ordförande i uppdrag att fatta beslut om att kunna 
ha viss platsundervisning på Campus. 

 
 
Sammanfattning 
 
Den 18/3 beslutade utbildningschef och rektor på Campus att alla elever erbjuds 
distansundervisning som en följd av utbrottet och smittorisken till följd av corona. 

 
Idag finns en grupp elever som inte har tillgång till digitala hjälpmedel och som har 
svårt att tillgodogöra sig fjärr- och distansundervisning. Det finns även en grupp 
elever som inte har förmågan att tillgodogöra sig fjärr- och distansundervisning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Beslut gällande distansundervisning på Campus efter 
rekommendation från Regeringen med anledning av risk för smittspridning   
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
• Utbildningsnämnden stödjer det fattade beslutet om att alla elever på Campus i 

Oxelösund från och med 18/3 – 2020 erbjuds distansundervisning. 
 

• Utbildningsnämnden ger ordförande i uppdrag att fatta beslut om att kunna 
ha viss platsundervisning på Campus. 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 19        Dnr UN.2020.26               
 
 
Anpassning av skollokaler för flexibelt användandet och 
pedagogiskt lärande  
 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Stefan Johansson (M) och Karin Paulsson (L) väcker följande ärende på nämnden 
Anpassning av skollokaler för flexibelt användande och pedagogiskt lärande. 
Andemening är att man vill se en plan för hur lokalerna renoveras och hur de i 
samband med renovering kan anpassas till en mer flexibel användning.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningsförvaltningen (FÅ) 
 


