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Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-08-14 UN.2020.39

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Information Oxelö skola

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. Sammanfattning
Pär Blom informerar om byggnationen av Oxelö skola.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Information Oxelö skola augusti 2020

Eva Svensson Anna Bjurenborg
Förvaltningschef Utvecklingsledare

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-08-19 UN.2020.40

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Framtida förskole- och skolorganisation i Oxelösunds kommun

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. Sammanfattning
Med anledning av att Oxelö skola öppnar till hösten 2021 finns ett behov av att se över
framtida lokaler och investeringar kopplat till förskola samt skola. Uppdraget är att hitta
effektiva och kvalitetssäkrade lösningar samt skapa en hållbar organisation över tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Framtida förskole- och skolorganisation i Oxelösunds kommun

Eva Svensson Anna Bjurenborg
Förvaltningschef Utvecklingsledare

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-08-19 UN.2020.41

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Resurstilldelning förskola och skola

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. Sammanfattning
Utbildningsförvaltningens budgethantering behöver ses över för att skapa en tydligare
resurstilldelning för förskola och skola.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Resurstilldelning förskola och skola

Eva Svensson Anna Bjurenborg
Förvaltningschef Utvecklingsledare

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-08-14 UN.2020.28

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning för Utbildningsnämnden 2020

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. Sammanfattning
Verksamhetsekonom redogör för ekonomiskuppföljning per juli 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Ekonomisk uppföljning per juli 2020

Eva Svensson Camilla Örnebro
Förvaltningschef Verksamhetsekonom

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-08-14 UN.2020.43

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2020–2021

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Godkänna informationen.

2. Sammanfattning

Rektorer i förskolan, grundskolan och vuxenutbildning har genomfört kvalitetsredovisningar
för läsåret 19/20. I redovisning ingår att följa upp och analysera resultat och måluppfyllelse
hos barnen och eleverna samt utvärdering av mål och aktiviteter i enhetens SKA – plan
(enheternas arbete med sina prioriterade utvecklingsområden).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2020–2021 augusti

Kvalitetsredovisning läsåret 19/20 förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 19/20 grundskola

Kvalitetsredovisning läsåret 19/20 Campus

Eva Svensson Anna Bjurenborg
Förvaltningschef Utvecklingsledare

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)



 
 

Grundskola 

SKA - redovisning läsåret 19/20 
Enhet: Huvudmannanivå 
Datum: 20-08-17 

Analys av måluppfyllelse (kartläggningar, omdömen, betyg) 

Verksamheten har haft ett fortsatt tidskrävande arbete med att samla in underlag på enhetsnivå 
kopplat till elevers måluppfyllelse gällande årskurs F-5 då det inte haft tillgång till något 
administrativt systemet för att rapportera måluppfyllelse. Detta har komplicerat samanställningar 
varför endast några årskurser och ämnen valts ut i denna redovisning. Uppföljningar av elevers 
måluppfyllelse sker dock systematiskt, genom avstämningar i arbetslagen och pedagogernas 
dokumentation, i alla ämnen och årskurser ute på skolorna kopplat till enskilda elevers utveckling 
mot målen. Förvaltningen har sammanställt ett underlag för varje årskurs men detta är inte 
statistiskt säkerställd varför bara delar finns med i måttbilagan. Den ger dock en övergripande bild 
av nuläget kopplat till måluppfyllelse på enhetsnivå och samlat för varje årskurs.  
 
Åk 1–2: Avstämning måluppfyllelse VT20 
I de lägre årskurserna visar uppföljningen att det är låg måluppfyllelse i svenska som andra språk, 
där 30% av eleverna inte har godtagbara kunskaper. I svenska har måluppfyllelsen försämrats 
sedan senaste avstämningen med närmare 5%. I SO och NO ämnena är måluppfyllelsen på en hög 
nivå där över 90% av eleverna har godtagbara kunskaper. Viss variation mellan skolorna finns.  
 
Åk 3: Avstämning måluppfyllelse VT20 
Måluppfyllelsen visar en positiv utveckling med närmare 3% ökad måluppfyllelse sedan 
avstämningen HT19. Undantaget svenska som andra språk där antalet elever som ej har 
godtagbara kunskaper ökat med 7%.  
 
ÅK 4–5: Avstämning måluppfyllelse VT20 
Måluppfyllelsen i åk 4–5 visar en negativ utveckling sedan avstämningen HT19. Det är svenska som 
andra språk som sticker ut mest och antalet elever som ej har godtagbara kunskaper ligger på ca 
50%. I svenska, matematik och SO visar avstämningen att antalet elever med ej godtagbara 
kunskaper är närmare 20%. En viss variation gällande utvecklingen finns mellan de olika skolorna.   
 
Åk 6: Terminsbetyg VT20 
Måluppfyllelsen och antalet elever som når minst E i de olika ämnena visar på en positiv utveckling 
sedan terminsbetyget HT19. Det är en fortsatt låg måluppfyllelse i svenska som andra språk där 
antalet elever med F är 74%.  
 
Analys av orsaker åk 1–6 
De orsaker som framkommer i analyserna kopplat till antalet elever med ej godtagbara kunskaper 
(åk1-5) samt terminsbetyg F (åk 6) är att det i den grupp av elever med annat modersmål än 
svenska finns elever som inte kommit så långt i sin språkutveckling vilket påverkar deras möjlighet 
att nå målen. Kartläggningar i svenska visar också att flera elevgrupper är i behov av att utveckla 
sin läsförståelse. Pedagogerna lyfter i sina analyser att när de erbjuder bildstöd samt anpassar 
studiematerial sker en progression i kunskapsutvecklingen hos flera elever. I vissa grupper har 
avsaknaden av studiero negativt påverkat elevernas möjligheter att nå målen.  Analysen från 
skolorna visar också att insatser så som likvärdig lektionsstruktur och arbete med ordningsregler 
bidragit till en ökad studiero i klassrummen. Även de riktade läs- och skrivutvecklingsarbetet på 
individnivå har börjat ge resultat i form av ökad måluppfyllelse i flera ämnen.  



 
 
ÅK 7–8: Terminsbetyg VT20 
Måluppfyllelsen i svenska som andra språk är fortsatt låg där ca 30% av eleverna har ett F i betyg. I 
matematik är det ca 25% av eleverna som har F i betyg. En positiv utveckling kan ses mellan 
höstterminens betyg och vårterminens betyg i framför allt svenska som andra språk där antalet F 
minskat med ca 12%.  I NO ämnena är måluppfyllelsen låg för åk 7 där 32% av eleverna har ett F i 
betyg. I SO ämnena i åk 8 har 20% av eleverna ett F i betyg.  
 
Åk 9: Betyg och gymnasiebehörighet VT20 
Antalet elever med minst E i svenska som andra språk visar en låg nivå men en positiv utveckling 
har skett sedan höstterminens betyg i samtliga ämnen som ingår i denna avstämning. Andelen 
elever i Oxelösund som efter åk 9 är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet visar en 
positiv utveckling från föregående år. Andelen behöriga till gymnasiet har stigit från 78,9% till 88,6 
%. 
 Analys av orsaker åk 7–9 
De orsaker som framkommer i analyserna kopplat till antalet elever med terminsbetyg F är att 
eleverna har svårt att nå delar av kunskapskraven i matematik och NO-ämnena. Det finns en grupp 
elever som har en skolfrånvaro som överstiger 20% och dessa elever har inte nått målen i lika stor 
utsträckning som elever med hög skolnärvaro. Det nya administrativa systemet där pedagogerna 
dokumenterat elevernas kunskaper utifrån kunskapskraven har bidragit till en ökad dialog mellan 
pedagog och elever där eleverna fått en ökad förståelse för sin egen kunskapsutveckling vilket 
gynnat deras måluppfyllelse positivt. Ett gemensamt förhållningssätt och samstämmighet på 
skolan ses också som en framgångsfaktor. Därutöver har skolledningens systematiska arbete, att 
ge eleverna förutsättningar att nå gymnasiebehörighet, börjat ge effekt. Fortsatt finns brister 
kopplat till trygghet och studiero vilket är en faktor som negativt påverkar elevernas möjlighet att 
nå målen. Elever med annat modersmål än svenska har också större svårigheter att nå målen i 
andra ämnen. Analyserna visar också att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd fortsatt 
behöver utvecklas.  

Analys av upprättade åtgärdsprogram 

En insamling av upprättade åtgärdsprogram har gjorts under februari. Oxelösund ligger i nivå med 
riket gällande antal elever i procent med åtgärdsprogram samt att det är fler elever som har ett 
åtgärdsprogram i de högre årskurserna än i de lägre årskurserna. I riket är det något fler pojkar än 
flickor som har ett åtgärdsprogram. En liknande trend finns i Oxelösund men antalet pojkar är 
betydligt högre än antalet flickor. De mest förekommande åtgärderna är; anpassad studiegång, 
undervisning i mindre sammanhang samt tillgång till coach. Grunden för att åtgärdsprogrammen 
upprättas är vanligtvis att eleven behöver särskilt stöd i ett eller flera ämnen där ämnena svenska, 
matematik och engelska är mest förekommande. Andra grunder är att eleven har behov av stöd i 
sociala sammanhang, har inlärningssvårigheter och psykisk ohälsa.  
 
Vid analys på huvudmannanivå framkommer att kvalitet på innehållet i åtgärdsprogrammen 
varierar mellan skolorna samt att några skolor i större utsträckning upprättat åtgärdsprogram.  

Analys av antalet anmälan av diskriminering och kränkande behandling  

De anmälningar som inkommit till huvudman gäller händelser mellan elever. Det är anmälningar 
som upprättats efter det att pedagoger sett en händelse eller att pedagogerna via vårdnadshavare 
fått information om att hens barn blivit diskriminerad eller kränkt. De mest förekommande 
kränkningarna är slag samt att elev/grupp av elever uttryckt kränkande ord mot annan elev. 
Övervägande delen av de anmälningar som inkommit är från F-6 skolorna. Det är några skolor som 
i större utsträckning anmält till huvudman.  
 



 
Rektorer beskriver i sina analyser att det finns utmaningar kopplat till flera av de kränkningar som 
förekommit under läsåret. Dessa har skett i elevgrupper där skolan inte i tillräckligt stor 
utsträckning har mött upp elevens behov av stöd i sociala sammanhang samt att personal inte 
getts möjlighet att systematiskt jobba med riktade insatser så som högre vuxennärvaro under 
raster och relationsskapande aktiviteter. Ökningen av antalet anmälningar på några skolor består 
även i att elever och pedagoger fått verktyg för att anmäla genom att rutiner tydliggjorts under 
läsåret.  

Slutsatser 

Måluppfyllelse och terminsbetyg 
Flera insatser pågår med syfte att långsiktigt öka måluppfyllelsen. Via förstelärarnätverket leder 
förvaltningen kompetensutveckling inom bedömning och betyg. Det är ett fortsatt fokus på att 
skapa trygga miljöer med god studiero.  I gruppen nyanlända elever och elever som inte har 
svenska som modersmål behöver ytterligare analyser ske för att ge huvudmannen en djupare bild 
av vilka insatser som kan behöva styras från förvaltningen. En tydligare central styrning av 
analysarbetet kopplat till elevers måluppfyllelse har initierats och till läsårsstart 20/21 finns det 
nya administrativa systemet på plats vilket möjliggör att dokumentation av elevernas lärande och 
progression på individ, grupp och enhetsnivå över tid kommer synliggöras.  
 
Det sker positiva framsteg ute i verksamheterna där flera insatser och åtgärder börjat ge resultat i 
form av ökad studiero och progression i kunskapsutvecklingen hos eleverna. Arbetet ute på 
skolorna med att skapa en gemensam lektionsstruktur och en samstämmighet i lärarkollegiet är 
viktiga faktorer för att ge eleverna förutsättningar att lyckas med sina studier. I de högre 
årskurserna har därutöver arbetet med att hitta former för en varierad undervisning samt 
anpassade uppgifter utifrån grupp och individ fått ett ökat fokus som förväntas ge resultat framåt. 
Arbetet med att minska skolfrånvaron kommer fortsatt att prioriteras utifrån den centralt 
beslutade handlingsplanen.  
 
Åtgärdsprogram 
Ett ökat fokus på arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd behöver prioriteras. Den 
centrala barn- och elevhälsan behöver i samverkan med skolornas elevhälsoteam utveckla arbetet 
med att säkerställa att åtgärdsprogram upprättas i enlighet med lagens krav. Gemensamma 
rutiner för kommunens skolor behöver upprättas där det tydliggörs när man ska skriva 
åtgärdsprogram, följa upp och utvärdera insatser och åtgärder. Då underlaget i nuläget är 
begränsat behöver en mer omfattande insamling och analys ske för att på ett djupare plan 
analysera orsaker och insatser i relation till elevernas måluppfyllelse. 
Anmälan av diskriminering och kränkande behandling 
Då det fortsatt är några skolor som i högre utsträckning anmäler till huvudmannen behöver ett 
arbete ske att säkerställa en likvärdighet och en samsyn gällande när en anmälan ska upprättas 
och skickas till huvudman. Det kompetensbehov hos rektorer och pedagoger, som fastställts sedan 
tidigare, kvarstår och måste prioriteras för att säkerställa att alla elever känner sig trygga och ges 
förutsättningar för lärande i kommunens skolor.  

 

  



 
Måttbilaga: 

Måluppfyllelse och terminsbetyg HT19 + VT20 
Åk 3: Måluppfyllelse, ej godtagbara kunskaper, HT19 + VT20 

Ämne HT19 VT20 

Svenska 
 

15% 12% 

Svenska som 
andraspråk  

1% 8% 

Matematik 
 

15% 11% 

Engelska 8% 5% 
 

 

Åk 6: Terminsbetyg, betyg F, HT19 + VT20 

Ämne HT19 VT20 

Svenska 21% 5% 
 

Svenska som 
andraspråk 

81 % 74% 

Matematik 19% 15% 
 

Engelska 14% 14% 
 

 

Åk 9: Terminsbetyg, betyg F, HT19 + VT20 

Ämne HT19 VT20 

Svenska 6 % 6% 
 

Svenska som 
andraspråk 

28 % 24% 

Matematik 10% 11% 
 

Engelska 10% 7% 
 

SO 
 

- 15% 

NO 
 

- 10% 

 

 

 

 

 



 
Åk 9: Andel behöriga elever till ett nationellt program på gymnasiet, VT19 + VT20 

Andel behöriga i 
% 

VT19 VT20 

 78,9 88,6* 
 

*Preliminär statistik 

Åtgärdsprogram åk 1–9, andel elever i %, läsåret 19/20 

 Oxelösund 
(Intern) 

Riket 
(Skolverket) 

Årskurs 1–9 
 

5,6%* 5,6% 

*Avstämning genomförd februari 2020 

Anmälan av kränkande behandling till huvudman, läsåret 19/20 

Årskurs F–9 
 

Oxelösund 
(Intern) 

Antal 35 

 



 
 

Campus 

SKA - redovisning läsåret 19/20 
Enhet: Huvudmannanivå 
Datum: 20-08-17 

Analys av måluppfyllelse (kartläggningar, betyg, utvärderingar) 

 
Analys av måluppfyllelse  
Inom Lärvux sker progressionen över längre tid. Pedagogerna jobbar utifrån individuella planer för 
varje elev och pedagogernas dokumentation och skolledningens uppföljningar visar på tydliga 
framsteg i kunskapsinhämtning hos eleverna.   
 
På SFI är det stor skillnad mellan studieväg 1 och studievägarna 2 och 3. Utvärderingen visar att 
progressionen stannar av över tid hos en stor grupp av elever då motivationen avtar. På studieväg 
2 och 3 visar analyser av måluppfyllelse att kvinnor i högre utsträckning än män slutför kurserna.  
 
På grundläggande och gymnasiala kurser, har det inom vissa kurser/utbildningar, varit hög andel 
avhopp (främst inom gymnasiala kurser och yrkesutbildningar inom industri).  
 
Analys av orsaker  
SFI 
En stor grupp av elever har bristande studieteknik vilket resulterar i att de upplever utbildningen 
som svår då flera elever inte har studerat tidigare. I analyserna framkommer att när pedagogerna 
individualiserar och samtidigt använder elevgruppens erfarenheter som en tillgång i 
undervisningen sker en ökad inlärning hos eleverna. Studiehandledarna är en stor tillgång för att 
stödja eleverna i deras motivation och progression. För studieväg 2 och 3 har det under året varit 
fler elever än tidigare som skrivs ut på grund av utebliven progression. Pedagogernas analyser 
visar att eleverna är mer uppgivna inför framtiden än tidigare år. De elever som lyckas har ofta en 
större egen drivkraft, är motiverad och självdisciplinerade.  
 
Grundläggande och gymnasiala kurser 
Uppföljningen visar på att större del av eleverna som hoppat av sina studier gör detta för att 
individen erhållit arbete eller kommit in på en annan utbildning. Det finns emellertid en liten grupp 
elever som verkar göra avbrott på grund av att studierna uppfattas som för svåra. Denna målgrupp 
erbjuds stöd i form av extra anpassningar men här behöver ett fortsätt utvecklingsarbete ske på 
både grupp och individnivå.  
 

Slutsatser 

Måluppfyllelse  
SFI 
Ett fokus på motivationshöjande insatser behöver prioriteras. En tanke finns att Campus genom 
samverkan ska kunna erbjuda praktik för samtliga elever under studierna. I nuläget sätt praktik in 
först efter studieavbrott. Ytterligare in insats är att jobba med ökad digital träning i undervisningen 
som kan underlätta för eleverna att nå en progression i sitt lärande.  
Det pågående projektet med att upprätta ett lärcentrum på Campus i kombination med ESF-
projektet ”KlarFramtid” (metodutveckling för att få ungdomar som hoppat av gymnasiet att läsa in 
en gymnasieexamen, yrkesutbildning eller få ett jobb) kan komma att bli en del i lösningen till 
avhopp i vissa kurser/utbildningar. En av vuxenutbildningens mål är att kunna kombinera studier 
med till exempel arbete. Att nå en situation där ingen gör avbrott för att det är för krävande att 



 
studera vid sidan av arbetet är inte realistiskt men vi bör kunna öka genomströmningen även för 
denna målgrupp. 
 
Ett fortsatt arbete med det kollegiala lärandet och att fortsätta utveckla ett arbetssätt där 
individanpassningar, särskilt stöd och digital kompetens är i fokus då detta varit framgångsrikt 
under året. Ett fortsatt arbete med att öka elevernas delaktighet i lärandesituationen och i dialog 
med pedagoger och skolledning genom klass- och elevråd kommer att gynna elevernas 
måluppfyllelse över tid. 
 
 

 



 
 

Förskola 
SKA - redovisning läsåret 19/20 
Enhet: Huvudmannanivå 
Datum: 2020-08-17 

Analys av prioriterade utvecklingsområden och måluppfyllelse 

 
Förskolorna har under läsåret utgått från tre gemensamma prioriterade utvecklingsområden; 
Kommunikation och skapande, Lek samt Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande. Inom 
dessa områden ryms nämndens mål samt styrdokumentens mål. Utifrån dessa områden har varje 
förskola fastställt SKA-planer med mål och aktiviteter.  
 
I analyser framkommer att det gemensamma måldokumentet med prioriterade 
utvecklingsområden har varit värdefull i utvecklingsarbetet på förskolorna. Gemensamma 
kompetensutvecklingsdagar har gett möjlighet att ta in föreläsare samt forum för pedagoger att 
träffas mellan förskolorna.  Det har gett förutsättning att utveckla mer likvärdiga förskolor och 
rektorer ser i pedagogernas dokumentation och analyser att dessa insatser varit 
motivationshöjande för pedagogerna. Analyserna visar att ett gemensamt fokus i 
pedagoggrupperna har gett resultat i barngrupperna. Medvetna, närvarande och engagerade 
pedagoger som utmanar barnen i diskussioner och ställer framåtsyftande frågor. Pedagoger som 
tar tillvara på barnens nyfikenhet och låter undervisningen kretsa kring detta i stunden och för 
undervisningen vidare utifrån barnens reflektioner.  
 
Kommunikation och skapande 
Barnen har utvecklat sin kommunikativa förmåga genom att de lättare kan lösa konflikter, vara 
goda lyssnare. De har utvecklat sitt ordförråd och sitt kroppsspråk. Flera barn har utvecklat sin 
kommunikation genom att använda sig av TAKK (tecken som stöd) i större utsträckning. De kan 
uttrycka känslor på ett mer adekvat sätt och kan förmedla idéer och önskningar i högre grad.  
 
Lek 
Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande då barnen ges möjlighet att imitera, 
fantisera och bearbeta intryck. Leken i barngrupperna har ökat och barnen skapar egna lekmiljöer 
och lekar. Fantasi och kreativitet har stärkts hos barnen. De har blivit mer självständiga i leken. 
Leken har bidragit till en inkluderande och varierande lärmiljö där barnen tillsammans med 
pedagogerna utvecklat miljöer utifrån barnens önskan och pedagogernas tankar. Leken har 
utvecklat barnens förmåga till samspel och att de känner sig tryggare och har ett ökat intresse för 
att leka både inomhus och utomhus. 
 
Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande 
Rörelseglädjen har ökat hos barnen och de efterfrågar rörelse och musik oftare. Barnens mod att 
prova nya rörelseaktiviteter har ökat och de har fått ett ökat självförtroende kopplat till rörelse. 
Fler och fler barn utmanar sig själva motoriskt i olika miljöer och de äldre barnen har börjat 
reflektera kring träning och vad som händer i kroppen både fysiskt och psykiskt. Barnen blir mer 
aktiva i att röra sig genom att bygga hinderbanor och vill gå på utflykt. Barnen har utvecklats 
genom att de klarar av att gå längre sträckor i både skogen och närområdet. Barnen har blivit mer 
miljömedvetna, nyfikna och fått ökat förståelse för och visar respekt för varandra och miljön. 
Deras intresse för återvinning och återbruk har ökat.  
 
 



 
Analys av antalet anmälan av diskriminering och kränkande behandling 

Det har inte inkommit någon anmälan till huvudman.  
I analyser från förskolorna framkommer att det är en svår gränsdragning vad som är en kränkande 
behandling och exempelvis ett tillbud. Det är mer komplicerat att avgöra om en anmälan ska 
upprättas då barnen är yngre och inte alltid själva kan uttrycka om de utsatts för diskriminering 
eller kränkande behandling.  
 
 

Slutsatser 

Prioriterade utvecklingsområden och måluppfyllelse 
Rektorernas fokus på att fastställa gemensamma utvecklingsområden är en viktig faktor i 
huvudmannens uppdrag att skapa likvärdiga förskolor i kommunen. Det har även möjliggjort att 
kompetensutveckling kunnat ske i större utsträckning. Den utveckling hos barnen som 
framkommer i analyser från förskolorna kommer att ge dem goda förutsättningar att utvecklas 
som individer i närtid och över tid.  
 
Anmälan av diskriminering och kränkande behandling 
Huvudmannen kan fortsatt konstatera att det är ett fåtal anmälningar som inkommer från 
förskolan gällande diskriminering och kränkande behandling. Rektorer har signalerat att det finns 
ett behov av kompetensutveckling och de planer som sedan tidigare finns på central nivå att 
prioritera detta kvarstår.  
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Utbildningsnämndens beslut

Fastställa konsekvensbeskrivning UN 2021–2023 samt skicka den till mål-och
budgetberedningen (MBB).

2. Sammanfattning
Konsekvensbeskrivningen för 2021–2023 har tagits fram av tidigare Tf förvaltningschef,
Niklas Ridström. I slutskedet av processen har dokumentet till vissa delar redigerats av
förvaltningschef, Eva Svensson, som tillträde den 1 augusti 2020.

Den preliminära ramen innebär att utbildningsnämnden och verksamheten har ett behov
av att effektivisera samt utveckla sin organisation.
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Konsekvensbeskrivning mål och budget 2021–2023 

Utbildningsnämnden 

Inledning 

Utbildningsnämnden står inför ekonomiska utmaningar 2021 och de närmaste åren.  

 

Preliminär ram (anslag) 

 

A     

 

   

Ram 
(anslag) 

2019 
Utfall 
2019 

2020 
Prognos 

2020 

 
2021 2022 2023 

275 290 293 297  303 305 310 

 

 

Kostnader 

B Total brutto-
kostnad 

Kostnadsförändring 
jämfört med föregående 

år 

Verksamhetsutveckling/ 
effektivisering 

Ny års-
prognos 

2019 
utfall 

352        

2020 
prognos 

359     357 

2021 357 11 -20 348 

2022 348 10 -9 349 

2023 349 10 -4 355 

 

Kostnadsförändring jämfört med föregående år (ökade/minskade kostnader) 

 

2021 

Kostnadsutvecklingen är beräknad med ett antagande om en inflation med 3 % årligen. 

Utbildningsnämnden räknar med att få tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader, lokalkostnader och 

prioriterade grupper i samma nivå som för 2020, 3,5 mkr.  

Den preliminära ramen är beräknad med ett elevantal på 370 för gymnasieeleverna. Prognosen som 

är framräknad visar ett elevantal på 380 elever. Därmed räknar Utbildningsnämnden en preliminär 

avräkning med 1,3 mkr i tilläggsanslag.  

Utifrån de genomförda anpassningarna år 2020 är prognosen för helårseffekten 7 mkr i besparing. 

Förväntat underskott blir då med ovannämnda poster medräknade, -8,2 mkr.  

Ramen för gymnasieeleverna är beräknad på ett belopp som inte avser gymnasiesärskola. 

Utbildningsnämnden har 11 elever som går på gymnasiesärskola. Här är kostnaden för dessa elever 



olika beroende på vilket program de valt. Kostnaden för de elever som går Hotell- och 

restaurangskolan är 2,2 mkr per år och för de elever som går på Nyköpings gymnasiesärskola uppgår 

kostnaden till 2,4 mkr medan intäkten i ramen är sammanlagt 1,5 mkr. Detta ger ett underskott med 

3,1 mkr. Här skulle ramen behöva justeras för att kunna möta den verkliga kostnaden. När kostnaden 

är högre än intäkten måste det täckas upp av andra verksamheter som då får mindre i ram.  

Ramen är beräknad på en summa för grundsärskolebarnen som utbildningsnämnden har placerade i 

Nyköping. Den summan som beräknas fram i ramen överensstämmer inte med den kostnad som 

Nyköping fakturerar. Så har det sett ut över tid. Under 2021 har utbildningsnämnden fyra elever som 

går på träningsskola i Nyköping och intäkten som erhålls är 1,389 mkr och kostnaden är 2,359 mkr. 

Mellanskillnaden är 0,97 mkr. Här skulle ramen också behöva justeras för att kunna möta den verkliga 

kostnaden. När kostnaden är högre än intäkten måste det täckas upp av andra verksamheter som då 

får mindre i ram. Kostnaden för fritidshem är 0,232 mkr per år och fritidshemskostnaden är endast 

0,033 mkr. Mellanskillnaden är ca 0,2 mkr. Här skulle ramen också behöva justeras för att kunna möta 

den verkliga kostnaden. När kostnaden är högre än intäkten måste det täckas upp av andra 

verksamheter som då får mindre i ram. Det finns grundsärskoleelever som går på fritids. Här ser 

rektorerna det som en svårighet att kunna ge barnen det stöd de behöver då fritidspengen är för låg till 

att täcka kostnaderna. Särskolans elever som går på fritids behöver utökat vuxenstöd vid måltider och 

andra aktiviteter.  

Utbildningsnämnden har även elever som är placerade utanför vår kommun, utifrån särskilda skäl, i 

olika resursskolor. Intäkten i ramen är 0,694 mkr och kostnaden är 1,097 mkr. Mellanskillnaden är 

0,403 mkr. Här skulle ramen också behöva justeras för att kunna möta den verkliga kostnaden. När 

kostnaden är högre än intäkten måste det täckas upp av andra verksamheter som då får mindre i ram. 

Gruppstorleken på Brevik behöver justeras tillbaka till 23 elever istället för 25 som ramen är beräknad 

på. De befintliga lokalerna är inte anpassade för att ha 25 elever och lärare i lokalen samtidigt. Här 

skulle ramen också behöva justeras vilket skulle generera 1,4 mkr i intäkt.  

Under 2020 har det beslutats att studiehandledningen ska centraliseras och därmed bli en effektivare 

lösning för verksamheten. Studiehandledningen ska därmed anslagsfinansieras precis som 

modersmål och då skulle ökad ram behövas för att möjliggöra denna förändring. Förvaltningen räknar 

med att behöva ha 4,8 studiehandledare i verksamheten och det skulle generera en kostnad på 2,2 

mkr på helår.  

Oxelöskolan kommer behöva rekrytera en ny rektor som behöver vara på plats någon gång efter årets 

början för att kunna vara med och bygga upp organisationen. Det innebär en ökad kostnad med 0,2 

mkr under en tidsperiod, då två rektorer kommer behöva gå bredvid varandra. En översyn behöver 

ske gällande skolorganisationen och resursfördelningsmodellen.  

Ökade kostnader med anledning av minskad schablonersättning från Migrationsverket, se utvecklat 

under modul C, ”Intäktsförändringar jämfört med föregående år”, men med kvarstående behov och 

kostnader i verksamheten.  

Nationellt ökar löner för pedagoger. Löneutveckling i verksamheterna har varit högre än tilldelat i ram 

de senaste åren.  

2022 

Utbildningsnämnden förväntas få samma tilläggsanslag som för 2021. Då blir förväntat underskott -4,2 

mkr. Underskottet kan bli större om inte ökad ram ges för de ökade kostnaderna för särskoleeleverna 

inom gymnasiet och grundskola som finns inom verksamheten. Samma problematik som finns 2021, 

se ovan, finns kvar för 2022 om inte åtgärder i ramen har justerats för att möta dessa förändringar i 

kostnaderna.  

Under åren 2022–2023 finns det ett besparingskrav på 2 % på ramen till Utbildningsnämnden, vilket 

motsvarar cirka 6 mkr. Denna besparing behöver förtydligas och bestämmas från vilken verksamhet 

besparingen ska tas ifrån. När besparingen är på hela ramen så innebär det att verksamheterna 

förskola, fritidshem, förskoleklass kommer få minskad elevpeng jämfört med den som är uträknad. 



I övrigt se 2021. 

2023 

Utbildningsnämnden förväntas få samma tilläggsanslag för året, då blir förväntat underskott -0.5 mkr. 

Underskottet kan bli större om inte ökad ram ges för de ökade kostnaderna för särskoleeleverna inom 

gymnasiet och grundskola som finns inom verksamheten. Samma problematik som finns 2021, se 

ovan, finns kvar för 2023 om inte åtgärder i ramen har justerats för att möta dessa förändringar i 

kostnaderna.  

Under åren 2022–2023 finns det ett besparingskrav på 2 % på ramen till Utbildningsnämnden, vilket 

motsvarar cirka 6 mkr. När besparingen är på hela ramen så innebär det att verksamheterna förskola, 

fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola kommer få minskad elevpeng jämfört med 

den som är uträknad. 

I övrigt se 2021. 

Kostnadsförändringar på längre sikt 

Förskole och skolorganisationen ses över för att skapa en så effektiv organisation som möjligt.  

 

Verksamhetsutveckling/effektiviseringar 

2021 - 2023 

Verksamhetsutveckling/effektiviseringar 

Förskola/skola/fritidshemmet 

Arbeta med ett kollegialt lärande mellan förskolorna och skolorna för att öka kompetensen hos 

personalen och ökar förutsättningarna för att skapa likvärdiga förskolor i kommunen. Verksamheterna 

arbetar med kommunikationen mellan förskola, skola och hem. En ökad kvalitativ kommunikation 

kommer att leda till ökad trygghet, studiero och måluppfyllelse.  

Den nya förskole och skolorganisationen som beslutas ger förutsättningar för verksamhetsutveckling. 

Fortsatt översyn av nuvarande bemanning i förskola, skola, fritidshem och vuxenutbildning. I ambition 

att utveckla en organisation så att den i högre utsträckning följer beslutad BEP och beslutade anslag. 

Med befintlig ram för 2021 kan ytterligare anpassningar av personal behöva vara nödvändig.  

Det krävs utveckling och organisering av verksamheten då antalet barn med särskilda behov ökar.  I 

verksamheten finns ett behov av att skapa tillgängliga och moderna lärmiljöer samt att 

kompetensutveckla pedagoger gällande arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. I 

verksamheten finns ett behov av att öka kompetensen gällande elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF), språkstörning med mera så att elever i högre utsträckning kan ha 

välfungerande skoldagar i sin ordinarie klass. 

Förebyggande arbete för att främja närvaro. Tillsammans med VON inrätta funktionen skolstödjare.  

Generellt behöver verksamheten utvecklas mot ökad måluppfyllelse, bättre resultat. Detta handlar om 

att kompetensutveckla personalen inom olika områden.  

  



Campus 

Behov av kompetensutveckling av pedagoger för att utveckla mot ökad digitalisering, handledande 

roll, prioriterat systematiskt kvalitetsarbete och för att kunna möta elever i behov av särskilt stöd. 

Kompetensutveckling måste tillgängliggöras för personalen. 

Verksamhetsutvecklingen av vuxenutbildningen har påverkats i positiv riktning under Corona-

pandemin 2020 genom det förstärkta behovet av distansundervisning. Paketering av 

kurser/kursmoment, kommunikationen via IT-verktyg samt pedagogens handledande roll måste 

fortsatta att utvecklats.  

Det vore bra med en fortsatt utveckling av yrk-vux-utbildningar för att till exempel kunna erbjuda fler 
lärlingsplatser, digitala former, bas-moduler som är generella och möjlighet att bygga på specialistspår 
etcetera. 
 
Det finns inom vuxenutbildning verksamhet som är strategiskt viktiga ur ett kommunperspektiv. Dels 

utrikesfödda med kort utbildningsbakgrund från sitt hemland dels ungdomar som inte har kommit in 

alternativt hoppat av gymnasiet. Idag möts målgruppen av ESF-projektet #Klar Framtid. Det behövs ett 

fortsatt stöd och fortsatt utvecklingsarbete gällande båda dessa grupper. En utveckling som inom 

befintlig ram kan bli svår att tillgodose. 

En eventuell förändring av ej lagförd verksamhet inom vuxenutbildningen kan få konsekvenser som 
leder till ökade kostnader av försörjningsstöd och ett ökat antal medborgare som inte arbetar. 
 
Ett länsövergripande samarbete gällande distanskurser, där kommunernas vuxenutbildningar köper av 

varandra, istället av externa utbildningsanordnare, behöver utvärderas utifrån effektivitet, kvalitet samt 

ekonomi, jämfört med om mer distansutbildning ska köpas av extern leverantör. 

Fortsatt utveckling av olika utbildningsformer och innehåll, både inom kommunen samt i samverkan 

med andra. Speciellt fokus bör ligga på utveckling av digital utbildning för att bl a öka tillgängligheten. 

Ökad digitalisering kan också bidra till effektiviseringar inklusive höjd kvalitet. 

Om regeringen öppnar upp för att Arbetsförmedlingen och andra instanser kan köpa utbildning av en 

kommun, skapa förutsättningar för att kunna erbjuda uppdragsutbildning. Utveckla 

uppdragsutbildningen på Campus genom att bredda utbudet (utöver Vård- och Omsorgskurser) samt 

att skriva avtal med fler parter (Arbetsförmedlingen, förvaltningar inom kommunen m fl.). 

Utveckla samverkan med Mälardalens högskola för att kunna driva projekt kopplade till innovation och 

kompetens för den kommunala verksamheten men också för näringslivet och arbetsmarknaden för att 

Oxelösund ska kunna utveckla och kvalitetssäkra verksamhetsnära innovationer. 

Kommunens mål för vuxenutbildningen behöver definieras tydligare för att möjliggöra en kvalitativ 

uppföljning och styrning av budgetram och verksamhet i hela styrkedjan. Det systematiska 

kvalitetsarbetet behöver stärkas och prioriteras. 

  



Intäktsnivå 

 

C 
Intäkter 

Intäktsförändringar 
jämfört med föregående år, 
bidrag, exempelvis 
statsbidrag/EU-bidrag, 
schablonersättningar 

Intäktsförändringar 
inom taxor/avgifter 

Ny års-
prognos 

  (summan ska beskriva 
ökade/minskade intäkter) 

(summan ska beskriva 
ökade/minskade intäkter) 

2019 
utfall 

54       

2020 
prognos 

48     48 

2021 48 -3 0 45 

2022 45 -2 1 44 

2023 44  0 1 45 

 

Intäktsförändringar jämfört med föregående år, statsbidrag. 

2021 

Intäktsutvecklingen är beräknad med ett antagande om en inflation med 3 % för åren 2022–2023. Den 

största förändringen mellan åren är prognosen för intäkterna gällande schablonersättningen. 

Utbildningsnämnden beräknas minska intäkterna med 3 mkr. Nyanlända elever som varit i Sverige 

mer än 4 år får Utbildningsnämnden inte någon extra ersättning för. Behovet av svenska som 

andraspråks-undervisning, studiehandledning och extra simundervisning samt ofta olika typer av 

TMO, vaccinationer inklusive efterforskning finns kvar för målgruppen, medan statsbidraget minskar 

med 3 mkr 2021 och 2 mkr 2022. De verksamheter som idag har störst del av statsbidraget är 3 

enheter som även har de största utmaningarna inom den socioekonomiska strukturen.  

2022 

Se 2021. Prognosen för intäkterna gällande schablonersättningen för Utbildningsnämnden minskar 

med 2 mkr.  

2023 

Ingen skillnad 

Intäktsförändringar på längre sikt 

Svårbedömt, då dessa externa intäkter har varierat kraftigt de senaste fem åren. 

Intäktsförändringar jämfört med föregående år, taxor och avgifter 

2021 

Inga 

2022 

Inflation 

2023 

Inflation 



Mål/mätning och uppföljning 

Ett utvecklingsarbete behöver ske där de mål och mått som följs upp under kommunmålen blir mer 

övergripande för att sedan bli mer detaljerade och precisa längre ned i styrkedjan.  

Utbildningsnämnden behöver säkerställa en ökad kommunikation i hela styrkedjan och därmed skapa 

en tydlig röd tråd från de nationella och lagstadgade målen som styr verksamheten till nämndens mål. 

Detta kan ske genom att minska antal mål och tydligt koppla nämndmål till de nationella målen.  

En digitalisering av processen med uppföljning av kommunmål och nämndmål skulle ge förvaltningen 

och verksamheterna bättre förutsättningar att följa upp och utvärdera målen och därmed underlätta för 

Utbildningsnämnden att följa upp, leda och styra verksamheterna. Därutöver ser förvaltningen att det 

fortsatt finns utvecklingsmöjligheter inom arbetet med uppföljning och analys av elevernas 

måluppfyllelse. När processen med att analysera måluppfyllelse på individ-, grupp- och enhetsnivå 

sker kommer förutsättningarna för Utbildningsnämnden att styra och leda öka då underlagen blir 

specifika och varje verksamhet redogör för sin måluppfyllelse. Detta kommer att ge förutsättningar för 

Utbildningsnämnden att fördela resurser och styra utifrån verksamheternas faktiska behov och därmed 

bli mer resurseffektiva. 

  



Sammanfattning 

D      

Ram 
(anslag) 

2019 2020 2021 2022 2023 

290 297 303 305 310 

Kostnad 
2019 2020 2021 2022 2023 

352 357 348 349 355 

Intäkt 
2019 2020 2021 2022 2023 

54 48 45 44 45 

Resultat 2019 2020 2021 2022 2023 

(utfall för 
2019 och 
prognos 
för 2020) 

-8 -12 0 0 0 

 

Sammanfattning 
Det finns på kostnadssidan flera kostnader där ramen skulle behöva justeras för att kunna möta den 

verkliga kostnaden. Nu när kostnaden är högre än intäkten måste det täckas upp av andra 

verksamheter som då får mindre i ram. 

Ramen för gymnasieeleverna är beräknad på ett belopp som inte avser gymnasiesärskola. 

Mellanskillnaden är 3,1 mkr. 

Ramen för grundsärelever på träningsskola är för liten i jämförelse vad vi betalar till Nyköping. 

Mellanskillnaden är cirka 1 mkr. På fritids där kostnaden är 0,232 mkr per år och fritidspengen är 

endast 0,033 mkr. Mellanskillnaden är 0,2 mkr. Totalt är mellan skillnaden 1,2 mkr. 

Utbildningsnämnden har även elever som är placerade utanför vår kommun utifrån särskilda skäl, i 

olika resursskolor. Intäkten i ramen är 0,694 mkr och kostnaden är 1,097 mkr. Mellanskillnaden är ca 

0,4 mkr. 

Utbildningsnämndens verksamheter går alltså med denna ram minus med cirka 4.7 mkr från start om 

inte ramen kan justeras. 

Gruppstorleken på Brevik behöver justeras tillbaka till 23 elever istället för 25 som ramen är beräknad 

på. De befintliga lokalerna är inte anpassade för att ha 25 elever och lärare i lokalen samtidigt. Ramen 

skulle behöva justeras vilket skulle generera 1,4 mkr.  

Vidare kommer studiehandledarna nu från och med hösten-20 att ligga centralt. Det är en kostnad 

som inte tidigare har legat anslagsfinansierat. Beräknas bli en kostnad på 2.2 mkr och då skulle ökad 

ram behövas för att möjliggöra denna förändring. 

Oxelö skolan kommer att behöva rekrytera en ny rektor. Beräknas bli en kostnad på 0,2 mkr. 

Sammantaget ser Utbildningsnämnden att ramen skulle behöva justeras med 8.5 mkr för att täcka 

dessa kostnader ovan. 

Konsekvensen blir att verksamheten behöver göra effektiviseringar på 8,5 mkr. Detta innebär 

minskningar motsvarande ca 15 årsarbetare 2021.  
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Datum Dnr

2020-08-19 UN.2020.13

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsförvaltningen
Anna Bjurenborg

Utbildningsnämnden

Samordnare för dataskyddsförordningen

1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut

Utse Goran Cengic till GDPR-samordnare för utbildningsnämnden.

2. Sammanfattning

Nämnden antog 2019-02-27 Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. I
riktlinjens punkt 8.1 står det att personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR-
samordnare. För att säkra att nämnden, som är personuppgiftsansvarig, känner till vem
som är GDPR-samordnare behöver nämnden utse de personer som ska vara samordnare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un – samordnare för dataskyddsförordningen

Eva Svensson Anna Bjurenborg
Förvaltningschef Utvecklingsledare

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)
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Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämnden 2020-08-31  

Utdragsbestyrkande 

(8) 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 2020-08-31
Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i 

del. ordn 
Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutet 
hittas 

Jessica Caftemo 2020-05-18 D.10 Anmälan kränkande 
behandling 

Britta Bergström 2020-06-04 A.5 Ordförandebeslut 
gällande 
investeringar 2021-
2023 till MBB 

Castor 

Nicklas Ridström 2020-06-09 H.21 Beslut om att avslå 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv UF 

Nicklas Ridström 2020-06-09 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv UF 

Nicklas Ridström 2020-06-25 H.21 Beslut om att bevilja 
ledsagare vid 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv UF 

Christina Boman 2020-07-06 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv UF 

Christina Boman 2020-07-06 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv UF 
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Sammanträdesdatum 

 
Utbildningsnämnden  2020-08-31  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Eva Svensson 2020-08-04 L.12 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv UF 

Britta Bergström 2020-08-12 A.5 Ordförandebeslut 
gällande utse ny 
skolchef 

Castro 

Eva Svensson 2020-08-11 H.21 Beslut om att bevilja 
skolskjuts i 
hemkommunen efter 
individuell prövning 

Pärm i låsbart arkiv UF 

 
 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

Utbildningsnämnden 2020-08-31  

Utdragsbestyrkande 

(9) Dnr UN.2020.2 

Delgivningar 2020 

Delges 
Beslut KF § 31 Utvärdering av målstyrning och roller 
Beslut KF § 28 beviljande av av ansvarsfrihet  

______ 
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Kf §31 Dnr KS.2019.118

Utvärdering av målstyrning och roller kommunen som helhet 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds
kommun (2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en
gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till
kommunfullmäktige.
Med utgångspunkt i nämndernas och förvaltningarnas utvärderingar bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att policyn i stort sett fungerar som avsett. Det vill
säga att den ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt samarbete
mellan politiker och tjänstemän.
Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att ett antal nämnd- och
förvaltningsspecifika förbättringsområden förts fram i utvärderingarna, bland annat
att:

· Det finns behov av fortlöpande information om policyn för målstyrning och
roller till såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt till
visstidsanställd personal och vikarier.

· Kontaktvägarna mellan förtroendevalda och anställda kan tydliggöras för att
säkerställa att uppdrag till tjänstemän går via berörd förvaltningschef.

· Facklig samverkan bör ske så tidigt som möjligt vid förändringar.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de förbättringsområden som noterats
bör hanteras på berörda nämnds- och förvaltningsnivåer. Förvaltningen ser inget
påkallat behov av att lyfta åtgärderna till en kommunövergripande nivå.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-03-16 - Ks § 49
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-02-24

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Redovisningen godkänns.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)
Kultur- och fritidsnämnden (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
Utbildningsnämnden (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Kf §28 Dnr KS.2019.135

Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens verksamheter

Kommunfullmäktiges beslut

 Bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna. Gemensamma nämnd för
intern service. Överförmyndarnämnden, Trosa Gnesta och Oxelösund gemensamma
växelnämnd. Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård och patientnämnden
samt de förtroendevalda i dessa organ.

 Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för kommunens
nämnder och styrelse 2019. Kommunens revisorer, har granskat den verksamhet som
under 2019 bedrivits i styrelsen och nämnderna.

Revisorerna ser bekymmersamt på de stora underskott som redovisas i Vård- och
omsorgsnämnden samt Utbildningsförvaltningen. Revisionen riktar även allvarlig kritik mot
Utbildningsnämnden för brister i ledning, styrning och uppföljning.

Revisorerna tillstyrker vidare att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder
ansvarsfrihet.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bereder kommunfullmäktiges ordförande i samråd
med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning som
kommunrevisionen riktar emot nämnder och styrelsen med anledning av årsredovisningen.

Presidiet föreslår att kommunens verksamheter beviljas ansvarsfrihet. Presidiet
delar revisionsberättelsens oro för det stora underskott som redovisas av Vård- och
omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden. Presidiet delar även
revisionsberättelsens syn gällande den allvarliga kritik som riktats mot
Utbildningsnämnden för brister i ledning, styrning och uppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens verksamheter 2019
Revisionsberättelse 2019
Rapport granskning årsredovisning Oxelösunds kommun 2019
Årsredovisning 2019 (Till KF 200317)
Granskningsrapport 2019 Oxelö Energi
Granskningsrapport 2019 Kustbostäder
Granskningsrapport 2019 Förab
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunfullmäktiges presidiums förslag

 Bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna. Gemensamma nämnd för
intern service. Överförmyndarnämnden, Trosa Gnesta och Oxelösund gemensamma
växelnämnd. Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård och patientnämnden
samt de förtroendevalda i dessa organ.

 Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen

______

Beslut till:
Granskade instanser (FK)
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