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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden  

  
2020-04-27  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 08.15 - 11.30 
 

Beslutande Britta Bergström (S)   
 Claes-Göran Borrman (S)   
 Stefan Johansson (M)   
 Sofia Bergli (S)   
 Jonas Widegren (S)   
 Thomas Löfdahl (V)   
 Karin Paulsson (L)   
     
     
     
Ej tjänstgörande   
ersättare och övriga   
deltagare   
   
   
   
 Thomas Hermansson Sekreterare 
 Nicklas Ridström T.f. Förvaltningschef 
 Anna Bjurenborg Utvecklingsledare 
 Camilla Örnebro Verksamhetsekonom 
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 20 - 27  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Britta Bergström  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Stefan Johansson    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-04-27  
Datum för 
anslagsuppsättande 2020-05-07 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-05-29 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Un § 20 Ekonomisk uppföljning för Utbildningsnämnden 2020 4 
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Un § 22 Utbildningsnämndens taxor 2021 6 - 7 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-04-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 20        Dnr UN.2020.28               
 
 
Ekonomisk uppföljning för Utbildningsnämnden 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden visar ett negativt resultat per mars -3 326 tkr. Utfallet visar en 
positiv avvikelse mot budget, 674 tkr. Resultatet belastas inte av lokalkostnader 
som avser Breviksskolan och Peterslunds förskola, totalt fattas det cirka 1000 tkr i 
kostnader. Årsprognosen är inte justerad och beräknas bli som budget samt en 
preliminär avräkning på 500 tkr, -15 700 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-04-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 21        Dnr UN.2019.40               
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 19/20  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
En kvalitetsuppföljning för höstterminen 2019 har verksamheterna redovisat till 
huvudmannen. Utifrån dessa har huvudmannen sammanställt en övergripande redovisning 
för förskolan och en för grundskolan. Därutöver finns redovisningar från Musikskolan och 
Campus.  
Redovisningen för förskolan och grundskolan innehåller analyser av resultat av 
förvaltningsgemensam enkät, arbetet med kompensatoriska åtgärder, 
måluppfyllelse, arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt tillbud i 
förskolan. Campus redovisning innehåller analyser av SKA-plan, 
förvaltningsgemensam enkät, måluppfyllelse, Kommunernas aktivitets ansvar 
(KAA) samt arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Musikskolan har 
kort redogjort för höstens arbete och nuläge. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Systematiskt kvalitetsarbete april 
SKA redovisning HT19 Campus 
Huvudmannanivå SKA redovisning HT19 förskola  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 22        Dnr UN.2020.23               
 
 
Utbildningsnämndens taxor 2021  
 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna Utbildningsnämndens förslag på taxor för 2021. 
 
Sammanfattning 
 

Utbildningsnämndens taxor gällande Musikskolan, avgift för förlorat busskort samt avgiften 
per månad för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås vara oförändrade för 
2021, med reservation för att justering av maxtaxa i förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg kan ske. Detta då maxtaxan är indexreglerad och justeras efter Skolverkets 
indexuppräkningar. Besked om nivåer för maxtaxa för 2021 kommuniceras under december 
2020 och eventuella justeringar görs därefter inför 2021.  

Förslag på Utbildningsnämndens taxor för 2021: 

Musikskolan 

• För deltagande i Musikskolans verksamhet tas en terminsavgift ut på 750 kronor.  
• För syskon, till elev i Musikskolans verksamhet, är avgiften lika med halv 

terminsavgift (375 kronor). Rabatten gäller enbart ett instrument för ett eller flera 
syskon. 

• För elev som delar i ensemblespel och musiklek är terminsavgiften 500 kronor  
• För deltagande i körsång är terminsavgiften 300 kronor.  
• För instrumenthyra är terminsavgiften 150 kronor 
 

Som syskon räknas biologiska syskon och/eller folkbokföringsadress. Det vill säga de som 
bor på samma folkbokföringsadress är att betrakta som syskon, oavsett om de är biologiska 
syskon eller inte. Biologiska syskon som är folkbokförda på olika adresser betraktas som 
syskon utifrån musikskolans avgifter.  
 
Rabatten gäller enbart ett instrument för ett eller flera syskon. Spelar syskonet (syskonen) 
fler än ett instrument tillämpas normal avgift på övriga instrument. 
 

Avgift för förlorat busskort 

• När en elev som tilldelats ett busskort tappar detsamma får eleven betala en 
administrativ avgift på 100 kr för att få ett nytt busskort. 

 
 
 
 
Taxa förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Taxa för förskola och skolbarnomsorg tillämpas genom maxtaxa. Denna är 
indexreglerad och justeras efter Skolverkets indexuppräkningar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - Utbildningsnämndens taxor 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna Utbildningsnämndens förslag på taxor för 2021. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (för åtgärd) 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-04-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 23        Dnr UN.2018.59               
 
 
Delegationsordning för utbildningsnämnden  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta reviderad delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen har genomfört en revidering av delegations- och 
verkställighetsordningen. Orsaken till revideringen är att ett avsnitt kopplat till 
GDPR har lagts till.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un revidering av delegations- och verkställighetsordning uppdaterad 
20200417 
Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden 2020-04-17  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta reviderad delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnden. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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2020-04-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 24        Dnr UN.2020.2               
 
 
Delgivningar 2020  
 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Vid dagens sammanträde fanns inget att delge nämnden. 
 
 
______ 
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Utbildningsnämnden    

  
2020-04-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 25        Dnr UN.2020.1               
 
 
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 2020-04-27 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutet 
hittas 

Jessica Caftemo 200204 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 200204 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 200204 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 200210 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 200210 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 200213 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 200224 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Christina Boman 200228 H.21 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 
efter individuell 
prövning 

Låsbart arkiv UF 

Christina Boman 200228 H.21 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 

Låsbart arkiv UF 
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efter individuell 
prövning 

Christina Boman 200228 H.21 Beslut om skolskjuts 
i hemkommunen 
efter individuell 
prövning 

Låsbart arkiv UF 

Christina Boman 200305 H.21 Beslut om avslag 
om skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Låsbart arkiv UF 

Jessica Caftemo 200227 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Jessica Caftemo 200228 D.10 Anmälan om 
kränkande 
behandling 

Castor 

Christina Boman 200318 H.21 Beslut om avslag 
om skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Castor 

Britta Bergström 200319 A.5 Utse Skolchef Castor 
 
Jessica Caftemo 200324 

D.10 Anmälan om 
kränkande behandling 

 
Castor 

Jessica Caftemo 
200327 

D.10 Anmälan om 
kränkande behandling 

Castor 

Nicklas Ridström 200403 H.21 Beslut om avslag vid 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Låsbart arkiv UF 

Nicklas Ridström 200403 H.21 Beslut om avslag vid 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Låsbart arkiv UF 

Nicklas Ridström 200403 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Låsbart arkiv UF 

Nicklas Ridström 200403 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Låsbart arkiv UF 

Nicklas Ridström 200403 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Låsbart arkiv UF 

Nicklas Ridström 200407 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Låsbart arkiv UF 

Jessica Caftemo 200414 D.10 Anmälan om Castor 
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kränkande 
behandling 

Christer Lindahl 200414 D.10 + 
AML 

Avstängning 
vårdnadshavare 

Castor 

Nicklas Ridström 200414 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Låsbart arkiv UF 

Britta Bergström 200417 A.5 Beslut om att öppna 
Campus för mindre 
grupper 

Castor 

 
 
 
 
______ 
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Un § 26        Dnr UN.2020.3               
 
 
Information och rapporter 2020  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Tf. Förvaltningschef Nicklas Ridström informerar om: 
 
- Kommande test av hemundervisning med anledning av corona.  
- Framtida funderingar kring digitalisering och digital undervisning.  
- Skolavslutningar.  
- Statistik över frånvaro bland elever och personal.  
 
 
 
 
Ordförande Britta Bergström (S) informerar om: 
- Skolorganisation i Oxelösunds kommun. 
 
 
______ 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 13 (13) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-04-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 27        Dnr UN.2020.33               
 
 
Skolorganisation i Oxelösunds kommun  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningschefen får i uppdrag att ta fram olika förslag som tydligt visar/beskriver för-och 
nackdelar med olika skolorganisationer kopplat till lokaler/plats. 
 
Uppdraget återrapporteras till nämnden vid kommande sammanträde 25 maj-2020 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordförande initierar följande ärende på nämndens sammanträde med 
andemeningen att skolorganisationen i Oxelösunds kommun behöver ses över 
samt att nämnden behöver få ett underlag med olika alternativ på hur skolan i 
kommunen kan organiseras med fokus i det pedagogiska perspektivet samt vilket 
lokalbehov och vilka geografiska förutsättningar det finns för olika alternativ.  
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår följande beslut till ärendet. 
 
Utbildningschefen får i uppdrag att ta fram olika förslag som tydligt visar/beskriver för-och 
nackdelar med olika skolorganisationer kopplat till lokaler/plats. 
 
Uppdraget återrapporteras till nämnden vid kommande sammanträde 25 maj-2020 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (FÅ) 
 


