
 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16)
  
Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden  

 
2022-02-21  

 

   Utdragsbestyrkande

 

   
Plats och tid .Ramdalsskolans aula kl 08.15 - 11.40
 

Beslutande Britta Bergström (S)
 Claes-Göran Borrman (S)
 Eva Lantz (M)
 Sebastian Avander (S)
 Rune Tschemernjack (S)
 Mariela Perez (V)
 Cathrine Tholander (M)
 Karin Paulsson (L)
 Ulla Hulkko (SD)
  
Ej tjänstgörande Lena Lundgren (S)
ersättare och övriga deltagare Christine Bennevall (KD)
 Niclas Lindgren (KD)
  
  
 Niklas Thelin Sekreterare
 Eva Svensson Förvaltningschef 
 Sofie Eriksson Kvalitets- och nämndsamordnare
 Henrik Lewrissa Ekonom
 Jessica Caftemo Rektor, § 9
 Kalle Alwert Biträdande rektor, § 9 
  
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Niklas Thelin

Paragrafer 1  - 9  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Britta Bergström

 

     
 

Justerande ………………………………………….. 
Eva Lantz

     

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-02-21  

Datum för 
anslagsuppsättande 2022-03-02 Datum för  

anslagsnedtagande 2022-03-24 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Niklas Thelin 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-02-21   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 1        Dnr UN.2022.10               
 
 
Årsredovisning/bokslut 2021  
 
Utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna utbildningsnämndens bokslut för 2021.  

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att, i samband med förändringsbeskrivningen,    
    se över antal mål för nämnden inför mål- och budgetarbetet 2023. 
 
 
Sammanfattning 
Bokslut upprättas en gång per år. Det är lagstyrt och ska ge nämnder, kommun-
styrelse och fullmäktige information om kommunens ekonomiska och verksamhets-
mässiga resultat. Nämnderna går utifrån tidigare beslutade mål och budget igenom 
sin ekonomi och sina verksamhetsresultat. 

Utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat med 5,1 miljoner kronor (mkr) för 
verksamhetsåret 2021. Arbetet med budget i balans har fortsatt under 2021 och alla 
verksamheter har blivit mer medvetna om sin budget. Intäkterna visar en positiv 
avvikelse med 15,2 mkr mot budget. Här är det främst statsbidragen som ökat, samt 
fler barn och elever i verksamheten jämfört med budgeterat antal. Den statliga 
ersättningen för sjuklöner har också bidragit positivt.  

Kostnaderna visar på en negativ avvikelse med 10,7 mkr mot budget. Personal-
kostnaderna avviker dock positivt, vilket kan förklaras av mycket frånvaro under 
pandemin, vilket inneburit lägre kostnader då det inte alltid behövts vikarier. 
Kostnaderna för köp av verksamhet har varit högre vilket delvis också hänger ihop 
med fler barn och elever. Slutligen har också övriga kostnader blivit högre, vilket 
beror på behov som uppstått i och med den nya Oxelöskolan samt omorganisationen 
där några enheter fått utökade verksamheter jämfört med tidigare. 

Vid avstämning av måluppfyllelsen noteras att kunskapsresultaten och dess 
utveckling behöver förbättras. Pandemin påverkar samtliga verksamheter ur flera 
aspekter, såväl måluppfyllelsen som resultaten påverkas negativt av detta. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen 2022-02-11 
Förslag till årsredovisning 2021 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden  2022-02-21  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna utbildningsnämndens bokslut för 2021.  

 
Förslag 
Ordförande föreslår att utbildningschefen får i uppdrag att, i samband med 
förändringsbeskrivningen, se över antal mål för nämnden inför mål- och 
budgetarbetet 2023. 
 
 
Beslutsgång 
1. Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt   
    förslaget 

2. Ordförande frågar om sitt eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt  
    förslaget 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-02-21   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 2        Dnr UN.2022.19               
 
 
Befarat underskott gällande gymnasieskola och gymnasiesärskola 
2022  
 
Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen och vidarebefordrar informationen till 
kommunstyrelsen 
 
 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag i form av en barn- och elevpeng som  
är volymbaserad, där anslaget justeras genom avräkning av antalet barn/elever minst 
tre gånger per år. För gymnasiet ryms förutom kostnaden för programmen även 
antagningskansli, elevresor och inackorderingsbidrag i barn- och elevpengen. 

Oxelösunds kommun har ingen gymnasieskola i egen regi utan köper in den 
verksamheten från andra kommuner och fristående skolor. Detta medför att 
utbildningsnämnden inte kan påverka kostnaden för verksamheten, annat än 
förändringar i volymerna som hanteras genom avräkningsförfarandet. 

Utbildningsnämnden är därför beroende av att uppräkningen av barn- och 
elevpengen görs med samma belopp som den faktiska kostnadsutvecklingen, och att 
den också tar hänsyn till förändringar i den genomsnittliga kostnaden för 
programmen. Denna kan variera mellan åren beroende på vilka program som 
eleverna väljer, då kostnaden skiljer sig åt mellan de olika programmen.  

Under de senaste åren har budgetförutsättningarna för uppräkning av gymnasiets 
barn- och elevpeng ändrats, vilket leder till ett befarat underskott gällande 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen 2022-02-11 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden  2022-02-21  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Utbildningsnämnden noterar informationen och vidarebefordrar informationen till 
kommunstyrelsen 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Förvaltningschef (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-02-21   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 3        Dnr UN.2022.5               
 
 
Avräkning barn- och elevpeng januari - februari 2022  
 
Utbildningsnämndens beslut 

1. Informationen godkänns  

2. Underlaget skickas vidare till kommunstyrelsen för hantering av avräkningen av   
    barn- och elevpeng för perioden januari och februari 2022; 590 288 kr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Inget utskickat beslutsunderlag 
 
 
Dagens sammanträde 

Henrik Lewerissa föredrar ärendet med redovisning av underlag för barn- och 
elevpeng januari och februari 2022. Underlaget bifogas protokollet. 
 
 
Framskrivet förslag 
Inget framskrivet förslag till dagens sammanträde. 
 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att informationen godkänns samt att underlaget skickas vidare 
till kommunstyrelsen för hantering av avräkningen av barn- och elevpeng för 
perioden januari och februari 2022; 590 288 kr. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om sitt eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 
 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 

  Kommunstyrelsen (FÅ) 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-02-21   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 4        Dnr UN.2021.49               
 
 
Revidering av riktlinjer för skolskjuts 2022  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 

Anta nya riktlinjer för skolskjuts på grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola 
2022-02-21. 
 
 
Sammanfattning 
Nya riktlinjer för skolskjuts har tagits fram på grund av att förutsättningarna som 
påverkar rätten till skolskjuts har ändrats.  

De större förändringar som gjorts från tidigare riktlinjer är att:  

 Förtydliga att skolskjuts med taxi är att jämställa med den allmänna kollektiv-
trafiken, vilket innebär att skoltaxi avgår och ankommer en förutbestämd tid. 
Begreppet taxi har ändrats till skoltaxi, för att ytterligare göra det tydligt.  

 Ett förtydligande har gjorts att skolskjuts i Oxelösunds kommun i första hand 
organiseras med buss. Avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller 
särskilda omständigheter kan efter en individuell bedömning berättiga till skoltaxi.  

 Riktlinjerna har anpassats utifrån den nya förskole- och skolorganisationen som 
innebär att D-skolan har upphört hösten 2021 och Breviksskolan kommer att 
upphöra hösten 2022. Ramdalsskolan och Oxelöskolan blir F-9 skola till hösten 
2022. Samtliga elever i årskurs 7-9 får i och med det närmare till sin 
basplaceringsskola.  

 Avståndskriterier har lagts till för att underlätta och säkerställa bedömningen av 
rätten till skolskjuts.  

 Begreppet trafikförhållanden har utvecklats för att förtydliga vad som gäller vid 
bedömningen av trafikförhållanden.    

 Under rubriken Ansvar har vårdnadshavarens ansvar utvecklats för att tydliggöra 
att i begreppet ansvar ingår att förbereda och träna sitt barn på att klara sin 
skolväg på ett säkert sätt, lära sitt barn vilka regler som gäller och att följa dem 
ombord på skolskjutsen.  

Redaktionella ändringar såsom ordval, rubriksättning och placering av stycken har 
setts över utifrån klarspråk. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen 2022-01-26. 
Förslag till revidering av riktlinjer för skolskjuts 2022. 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden  2022-02-21  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Anta nya riktlinjer för skolskjuts på grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola 
2022-02-21. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt   
förslaget. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Verksamhetssamordnare (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-02-21   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 5        Dnr UN.2022.17               
 
 
Riktlinjer för förskola, omsorg på kvällar, nätter och helger samt 
fritidshem  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
1. Riktlinjernas nuvarande skrivning; 
   "Vårdnadshavare som arbetar natt kan ha rätt till skälig sov- och vilotid." , 

     ersätts med skrivningen; 
    "Vårdnadshavare som arbetar natt kan ha rätt till skälig sov- och vilotid före och    
      efter nattarbete."   
 
2. Med ovanstående ändring antas riktlinjer för förskola, omsorg på kvällar, nätter   
    och helger samt fritidshem. 
 
 

Sammanfattning 

Riktlinjen för respektive verksamhet har skrivits om samt sammanfogats till en 
gemensam riktlinje i stället för tre separata riktlinjer. Syftet med riktlinjen är att 
tydliggöra processer som ansökan, placering och turordning, vistelsetid, 
öppethållande samt avgifter för verksamheterna. 

I riktlinjen har begrepp och anvisningar reviderats så att de härleder till Oxelösunds 
kommuns hemsida samt verksamhetssystemet som används vid de olika 
processerna. Huvudregeln för barnets vistelsetid i förskolan bestäms av 
vårdnadshavares sysselsättning. Riktlinjen skapar dock möjlighet för barn att delta i 
förskolans verksamhet även då barnet enligt ordinarie schema är ledigt. Barn vars 
vårdnadshavare som har lediga dagar på grund av exempelvis skiftarbete eller 
timanställning har rätt till kontinuitet och kan därför få extra tid så att vistelsen totalt 
blir 20 timmar i veckan. Barn vars vårdnadshavare som är arbetssökande eller 
föräldralediga har också rätt till att vistas i förskolan 20 timmar i veckan. Detta mot 
avgift enligt gällande maxtaxa, samt enligt en specifikt förlagd vistelsetid om 09:00-
14:00, fyra dagar i veckan. 

Målsättningen med riktlinjen är bland annat att säkerställa ett likvärdigt deltagande i 
förskolans undervisning, för alla barn. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen 2022-02-10. 
Riktlinjer för förskola, omsorg på kvällar, nätter och helger samt fritidshem. 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden  2022-02-21  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 

Anta riktlinjer för förskola, omsorg på kvällar, nätter och helger samt fritidshem. 
 
 
Förslag 

Ordförande föreslår att riktlinjernas nuvarande skrivning; 
"Vårdnadshavare som arbetar natt kan ha rätt till skälig sov- och vilotid." , 

enligt önskemål från fackliga organisationer ersätts med skrivningen; 
"Vårdnadshavare som arbetar natt kan ha rätt till skälig sov- och vilotid före och 
efter nattarbete."  

 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om sitt eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-02-21   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 6        Dnr UN.2022.4               
 
 
Uppföljning av säg vad du tycker 2021  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 

Uppföljningen av Säg vad du tycker 2021 godkänns. 

 
Sammanfattning 
Under år 2021 inkom 7 synpunkter som berör utbildningsnämndens ansvarsområde. 
5 synpunkter har blivit besvarade varav ett svar ej är registrerat i Castor, 2 
synpunkter är ej besvarade och en synpunkt är anonym. 

Avsändaren får rutinmässigt en bekräftelse på mottagen synpunkt. 

Antalet inkomna synpunkter har minskat sedan föregående år då 15 ärenden 
registrerades. 

Slutsatsen blir i år att rutinerna till synpunktshanteringen Säg vad du tycker fungerar 
till stor del och förvaltningen prioriterar korta svarstider till medborgarna. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen 2022-02-08. 
Sammanställning synpunkter 2021. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Uppföljningen av Säg vad du tycker 2021 godkänns. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget 
 
______ 
 
Beslut till: 

  Kommunstyrelseförvaltningen, kansli (FK) 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-02-21   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 7        Dnr UN.2022.18               
 
 
Sammanträdesdagar 2022  
 
 
Utbildningsnämndens beslut 

Tidpunkter för utbildningsnämndens sammanträden 2022 fastställs enligt följande; 

Måndag  21 februari  

Torsdag   21 april   

Måndag  16 maj   

Måndag  29 augusti  

Måndag  26 september  

Tisdag  22 november   

Måndag  12 december  

 Tidpunkt för sammanträden är 08.15. 

 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till sammanträdesdagar 2022 har tagits fram. Sammanträdena är anpassade 
efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar. Förslag till samman-
trädesdagar 2022 för utbildningsnämnden är:  

Måndag  21 februari  

Tisdag   26 april   

Måndag  16 maj   

Måndag  29 augusti  

Måndag  26 september  

Tisdag  22 november   

Måndag  12 december  

  Tidpunkt för sammanträden är 08.15. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen 2022-02-07. 
Sammanträdesplan 2022. 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden  2022-02-21  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Sammanträdesplan för 2022 fastställs. 
 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att sammanträdet 26 april tidigareläggs till 21 april.  
 
 
Beslutsgång 
1. Ordförande frågar om sitt eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt    
    förslaget. 

2. Ordförande frågar om framskrivet förslag i övrigt och finner att nämnden beslutar    
    enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ledamöter och ersättare (för kännedom) 
Utbildningsförvaltningen (för kännedom) 
Kansli (FÅ) 
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-02-21   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 8        Dnr UN.2022.3               
 
 
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. 
 

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i  
del. ordn 

Beslutets innehåll i korthet Beslutet 
hittas 

Eva Svensson 211206 K.5 Beslut om elevresor efter individuell 
prövning 

Pärm i 
låsbart arkiv 
UF

Eva Svensson 211207 K.5 Beslut om elevresor efter individuell 
prövning 

Pärm i 
låsbart arkiv 
UF

Eva Svensson 211215 E.1 Mottagande i grundsärskolan Castor
Eva Svensson 220103 H.21 Beslut om skolskjuts i 

hemkommunen efter individuell 
prövning

Pärm i 
låsbart arkiv 
UF

Eva Svensson 220103 H.21 Beslut om skolskjuts i 
hemkommunen efter individuell 
prövning

Pärm i 
låsbart arkiv 
UF

Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 211215 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Mapp i 

låsbart arkiv 
UF
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Eva Svensson 211222 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 220112 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 220119 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 220119 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor
Eva Svensson 220119 Q.8 Beslut om tilläggsbelopp Castor

 
 
 
______
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Sammanträdesdatum

 
Utbildningsnämnden    

 
2022-02-21   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Un § 9        Dnr UN.2022.1               
 
 
Information och rapporter   
 
 
Utbildningschefen informerar 
Eva Svensson, förvaltningschef, informerar om; 

 Corona nuläget 

 Planering skolorganisation steg 2:     
D-skolan – Oxelö förskola 
Breviksskolan 
Peterslundsskolans ombyggnad 
Ramdalens ombyggnad 
Oxelöskolans behov 
Peterslunds förskola 

 Sökta statsbidrag  

 Planering framåt: Centralt föräldraråd, Trygghet och studiero, kostavtal m.m 

 Stratsys  

 
Rektor informerar 
Jessica Caftemo och Kalle Alwert, rektor respektive biträdande rektor, informerar om 
Ramdalsskolan. 
______ 
 


