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Un § 28        Dnr UN.2020.31               
 
 
Patientsäkerhetsberättelse för 2019  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelser - Logoped 2019 
2. Godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans medicinska 
insats 2019 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659, 3 kap 9–10 §§ ska en årlig 
patientsäkerhetsberättelse upprättas. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår. Vidare ska redogöras för avvikelser och vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten. Slutligen ska uppnådda resultat 
redovisas.   
Hälso- och sjukvården ska enligt lag bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Målet 
är god hälsa och vård på lika villkor. Detta gäller även för elevhälsans medicinska insats 
samt för elevhälsans övriga professioner. 
Inom elevhälsan har två patientsäkerhetsberättelser upprättats för 2019. 
Patientsäkerhetsberättelsen gällande logoped visar inte på några avvikelser. 
Patientsäkerhetsberättelsen gällande elevhälsans medicinska insats visar på ett 
antal avvikelser. Jämfört med föregående år har antalet avvikelser minskat som ett 
resultat av god bemanning vilket resulterat i en ökad patientsäkerhet. De avvikelser 
som konstaterats kan i flera fall kopplas till att elevhälsans medicinska insats under 
2018 varit underbemannad. Åtgärder kommer att vidtas kopplat till konstaterade 
avvikelser för att öka patientsäkerheten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Patientsäkerhetsberättelse 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelser - Logoped 2019 
2. Godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans medicinska 
insats 2019 
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______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 29        Dnr UN.2020.28               
 
 
Ekonomisk uppföljning för Utbildningsnämnden 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden visar ett negativt resultat per april -4 627 tkr, vilket är en 
positiv avvikelse mot budget 1 180 tkr. Preliminär avräkning av 
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng (Kf barn och elevpeng) för perioden är 
framräknad till 90 tkr och när fordran hämtas hem beräknas Utbildningsnämndens 
resultat för perioden -4 537 tkr. Preliminär avräkning för helåret är framräknad till 2 
634 tkr och därmed blir Utbildningsnämndens årsprognos med -11 629 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Ekonomisk uppföljning april 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 30        Dnr UN.2020.21               
 
 
Avräkning Barn- och elevpeng 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
• Godkänna avräkning för perioden januari – april 2020, 90 tkr. 

• Finansiering tas via reserven för oförutsett. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen 
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola 
fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs tre avräkningar varje år och detta 
är den första för året. För perioden januari-april visar avräkningen 90 tkr. Avräkningen 
finansierades med medel i reserven för oförutsett.  
Avräkningen för januari-april visar att det totalt sett är fler barn och elever när 
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som 
fastställts av Kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal elever medan 
andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom gymnasiet, 18 
elever. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och 
elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För januari-april, uppgår 
summan till 90 tkr. 
Avräkningen med 90 tkr, som medför anslagsjustering och beslutas av 
Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un avräkning januari-april 2020 
Avräkning barn och elevpeng januari-april 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
• Godkänna avräkning för perioden januari – april 2020, 90 tkr. 

• Finansiering tas via reserven för oförutsett. 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige (För åtgärd) 
Ekonomichef (För kännedom) 
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Un § 31        Dnr UN.2019.40               
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 19/20  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Godkänna informationen.  
 
Sammanfattning 
 
Huvudmannen ska senast den 29 maj redovisa till Skolinspektionen vilka 
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden vid 
kvalitetsgranskning av Oxelösunds kommuns ansvar för grundskola. Efter beslut från 
Skolinspektionen 2019-08-30 upprättades en plan för åtgärder av huvudmannen. Av de 13 
åtgärder som togs fram har 6 åtgärder slutförts, 6 åtgärder är pågående och 1 åtgärd är ej 
påbörjad. Flera av de åtgärder som pågår förutsätter ett långsiktigt arbete och kommer att 
fortsatt stå i fokus framåt. Den åtgärd som ej påbörjats planeras att genomföras under 
hösten 2020. Några av de pågående aktiviteterna har, på grund av rådande situation 
kopplat till arbetet med anpassningar för budget i balans samt Coronapandemin, tvingats 
pausas vilket bidragit till att dessa inte slutförts i enlighet med tidsplanen.  
Förvaltningen har efter det att nämnden beslutat om Budget och verksamhetsplan 
för 2020–2022 upprättat en handlingsplan med aktiviteter på central nivå. 
Verksamheterna jobbar fortsatt vidare utifrån sina SKA-planer och upprättar, efter 
kvalitetsuppföljningen i juni, nya inför läsåret 20/21. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Systematisk kvalitetsarbete maj 
Plan för åtgärder på huvudmannanivå på huvudmannanivå  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna informationen.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Un § 32        Dnr UN.2019.65               
 
 
Läsårstider 2020-2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Anta reviderade läsårstider för läsåret 2020–2021 
 
Sammanfattning 
 

Läsårstiderna i grundskolan och grundsärskola regleras i Skollagen 3 kap § 2–3.  Läsåret 
ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det 
inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti 
och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av 
huvudmannen. 

Förvaltningen har uppmärksammat att de beslutade läsårstider för läsåret 2020–
2021 endast har 177 undervisningsdagar då skolavslutningsdagen inte kan räknas 
som en undervisningsdag. Utifrån detta har läsårstiderna för läsåret 2020–2021 
revideras och en ytterligare undervisningsdag är tillagd. Eleverna kommer att börja 
läsåret en dag tidigare i augusti. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Reviderade läsårstider 2020-2021 
Reviderade läsårstider 2020-2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta reviderade läsårstider för läsåret 2020–2021 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Un § 33        Dnr UN.2019.56               
 
 
Internkontroll 2020  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1.Godkänna uppföljning 1 av intern kontrollplan 2020. 
2. Godkänna föreslagna åtgärder och att Utbildningsförvaltningen återrapporterar vidtagna 
åtgärder i nästa uppföljning.  
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna verksamheter för år 
2020. 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.  
Uppföljning visar att 3 av 6 kontrollpunkter är godkända; 
Uppföljning av politiska beslut 
Rutin kring anmälan av kränkande behandling till huvudman 
Kontroll av bisyssla vid nyanställning 
Uppföljning visar att 3 av 6 kontrollpunkter ej är godkända;  
Rutin kring skyddade elever 
Rutin kring anmälan av omfattande frånvaro till huvudman 
Kontroll att vårdnadshavares arbetstider stämmer med angivet schema för barnets 
vistelsetid. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un - uppföljning 1 av intern kontrollplan 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1.Godkänna uppföljning 1 av intern kontrollplan 2020. 
2. Godkänna föreslagna åtgärder och att Utbildningsförvaltningen återrapporterar vidtagna 
åtgärder i nästa uppföljning.  
 
 
______ 
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Beslut till: 
Förvaltningschef (För kännedom) 
Intern kontrollansvarig KSF (För kännedom) 
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Un § 34        Dnr UN.2020.33               
 
 
Skolorganisation i Oxelösunds kommun  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Godkänna utredningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-04-27 att ge Utbildningschef i 
uppdrag att ta fram olika förslag som tydligt visar/beskriver för- och nackdelar med 
olika skolorganisationer kopplat till lokaler/plats. Ordförande initierar uppdraget 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.  

 
Förvaltningen redovisar i sin utredning 7 olika alternativ till en framtida 
skolorganisation i Oxelösunds kommun. För de olika alternativen presenteras för- 
och nackdelar med respektive förslag ur olika aspekter. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Un Skolorganisation i Oxelösunds kommun 
Utredning av skolorganisationen i Oxelösunds kommun   
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Godkänna utredningen. 
2. Utbildningsnämnden beslutar att  
 
 
Förslag 
 
Stefan Johansson (M) yrkar att utredningen inte godkänns. 
 
Stefan Johansson (M) yrkar att nämnden ska utgå ifrån 3 stycken F-9 skolor, och att det 
inte är centraliserat. Vidare ska de utgå från de kommunala målen. 
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Jannike Zetterman (SD), Karin Paulsson (L) yrkar bifall till Stefan Johansson (M) 
förslag. 
 
Claes-Göran Borrman (S) yrkar avslag på Stefan Johanssons (M) förslag.  
 
Ordförande, Sebastian Avander (S), Sofia Bergli (S), Thomas Löfdahl (V) yrkar 
bifall till Claes-Göran Borrmans (S) avslagsyrkande.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det under beslutspunkt 1 finns två förslag till beslut dels 
framskrivet förslag och dels Stefan Johanssons (M) förslag. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt det framskrivna 
förslaget. 
 
Ordförande finner att den finns ett förslag från Stefan Johansson (M) att nämnden 
ska utgå ifrån 3 stycken F-9 skolor, och att det inte är centraliserat. Vidare ska de 
utgå från de kommunala målen. Samt ett avslagsyrkande på detsamma från Claes-
Göran Borrman med flera. Ordförande ställer Stefan Johansson (M) förslag mot 
avslag och finner att Utbildningsnämnden avslår förslaget.  
 
 
Reservation 
 
Stefan Johansson (M), Jannike Zetterman (SD), Karin Paulsson (L) reserverar sig 
mot beslutet med följande motivering:  
 
Att godkänna utredningen. 
 
Vi reserverar oss mot att godkänna utredningen då denna behandlar olika 
skolorganisationer kopplat till lokaler och plats. Utredningen saknar uppdragets omfattning 
avseende det pedagogiska perspektivet i olika skolorganisationer och hur de påverkar de 
kommunala målen. Dessa pedagogiska perspektiv krävs från verksamheten för att fatta 
beslut avseende skolorganisation. 

 
Vi reserverar oss mot att inget beslut fattas som möjliggör en framtida F-9 
organisation. Att inte ta ett beslut är också att ta ett beslut. Allianspartierna har 
kommit fram till att en F-9 organisation med en decentraliserad spridning, är bra ur ett 
barn, trygghets och pedagogiskt perspektiv. Det ger även ett närhetsperspektiv. 
Det beslut som majoriteten nu tagit, innebär att valen i en framtid är begränsade och 
tar inte hänsyn till de framtida pedagogiska möjligheterna i kombination med lokal och 
platsbehov. 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef 
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Un § 35        Dnr UN.2020.2               
 
 
Delgivningar 2020  
 
 
Delges 
Vid nämndes sammanträde fanns inget att delge nämnden. 
 
 
______ 
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Un § 36        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 2020-05-25 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutet 
hittas 

Nicklas Ridström 200423 H.21 Beslut om att avslå 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200423 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200423 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200423 H.21 Beslut om att avslå 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200423 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200423 H.21 Beslut om att avslå 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200423 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 

Pärm låsbart arkiv 
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hemkommunen efter 
individuell prövning 

Nicklas Ridström 200423 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200423 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200423 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200424 K.5 Beslut om elevresor 
efter individuell 
prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200427 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200424 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200423 K.5 Beslut om elevresor 
efter individuell 
prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200429 H.21 Beslut om att avslå 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200429 I.13 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

Nicklas Ridström 200512 Q.2 Tilldelning av 
attesträtt  

Personalenheten 

Nicklas Ridström 200512 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm låsbart arkiv 

 
 
______ 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 16 (16) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden    

  
2020-05-25   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Un § 37        Dnr UN.2020.3               
 
 
Information och rapporter 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Nicklas Ridström Tf. förvaltningschef informerar om: 
- Testet med fjärrutbildning. 
- Frånvaro bland personal och elever. 
- Statsbidrag personal. 
 
 
Britta Bergström (S) Ordförande informerar om: 
- Extranämnd med utbildningsnämnden. 
 
 
______ 
 
 


