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 Utbildningsnämnden  2022-11-14  

 

 

Ärendelista 

 § 117 Godkännande av ärendelista  

 § 118 Redovisning Erasmusprojekt 

Nordenbergsskolan 

 

 § 119 Skolplattform gymnasieskolan  

 § 120 Villkor för vidareutbildning förskolelärare  

 § 121 Möjligheter att ta emot praktikanter inom 

Utbildningsförvaltningen 

 

 § 122 Aktuell information  

 § 123 Ledamöters rapporter från samråd 2022/2023  

 § 124 Ekonomisk uppföljning  

 § 125 Investeringsbudget 2023 Utbildningsnämnden  

 § 126 Utredningsuppdrag  

 § 127 Investering: Kyrkhults skola 

tillgänglighetsåtgärder 

 

 § 128 Ökad personaltäthet förskolan  

 § 129 Information Högavångsskolan  

 § 130 Uppgradering av IN-maskinpark  

 § 131 Hyreshöjning Borgen  

 § 132 Grundläggande granskning av nämnder och 

styrelse samt riskanalys 2022 

 

 § 133 Elevuppföljning och förskolekö för oktober  

 § 134 Övergång till helt digital journal samt arkivering 

av elevhälsans verksamhetssystem PMO 

 

 § 135 Meddelande  

 § 136 Redovisning delegationsbeslut  

 § 137 Kurser, konferenser och inbjudningar 

Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
 Utbildningsnämnden  2022-11-14  

 

§ 117/2022  Godkännande av ärendelista 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden godkänner ärendelistan. 

Till justerare väljs Sirpa Jensen (M). 
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 Sammanträdesdatum  
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Utbildningsnämnden 

UBN § 118/2022  UBN 2022/2460  
 

§ 118/2022  Redovisning Erasmusprojekt Nordenbergsskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och hälsar Nordenbergsskolan välkommen 
tillbaka till ett sammanträde med Utbildningsnämnden nästa år. 

Ärendebeskrivning 
Nordenbergsskolan redovisar för Erasmusprojekt som dem deltar i, European e-Transport 
Network for Vocational Education and Training. Erasmus och ETN4VET-projektet och 
nätverket vill bidra till att minska kompetensgapet mellan e-transport, yrkesutbildning och 
arbetsmarknadens behov för att stödja attraktionskraften att använda elfordon och bidra till 
SU:s gröna avtal. 

Detta kan uppnås genom att: 

 lärare inom yrkesutbildningen vidareutbildar sig samt får en kontinuerlig utveckling. 
Kompetensen ökar inom e-transportutbildning genom att dessa delar med sig av den 
senaste kunskapen och kompetensen 

 stärka arbetslivets samarbete inom e-transport 

 bygga ett starkt nätverk för leverantörer av yrkesutbildning inom e-transport 

 planera och organisera lärande och nätverksengagemang för att hitta svar inom 
frågor som rör e-transport 

 bygga nätverk för att tillhandahålla kvalitativa student- och personalmobilitetsprogram 

Projektet ger elever möjligheter att utvecklas genom att få åka iväg till andra länder och 
arbeta inom fordonsbranschen. Genom att utveckla eleverna så bidrar det till att det kan 
hållas en hög klass på utbildningen.  
Det är viktigt att både som lärare och elev hänga med i utvecklingen som sker inom 
fordonsindustrin och elektrifieringen.  

Nordenbergsskolan har god kontakt med Volvo Cars både i Olofström och i Göteborg. 

Under pandemin fick Nordenbergsskolan stor hjälp av företagen som tog emot elever för 
praktik. 

Beslutet skickas till:  
Rektor Nordenbergsskolan K.T. 
Lärare Nordenbergsskolan J.O. och P.G. 
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Utbildningsnämnden 

UBN § 119/2022  UBN 2022/2300  
 

§ 119/2022  Skolplattform gymnasieskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden bifaller att gymnasieskolan investerar och implementerar skolplattform 
under 2023. 

Ärendebeskrivning 
Gymnasieskolans verksamhet har dokumentationskrav utifrån förordningar och lag. I 
dagsläget sköts mycket genom manuell hantering och i olika system, vilket blir personbundet 
och kostnadsineffektivt samt en låg grad av informationssäkerhet.  

Genom åren har vi tittat på olika system men inte hittat något som matchat gymnasieskolans 
behov men nu finns skolplattformar som kan stödja och förbättra dokumentation, 
kommunikation och uppföljning i gymnasieskolan. En skolplattform kommer även att vara 
uppdaterad utifrån kommande förändringar i förordningar och lag.  

En skolplattform kan hantera och förbättra nedanstående områden som regleras i Skollag 
och andra styrdokument såsom Gymnasieförordning, Läroplan för gymnasieskolan och 
Skolverkets Allmänna Råd:  

Betygssättning och Närvarohantering - Dexter/Extens som nu hanterar betygssättning och 
närvarohantering kommer att försvinna 2025 och behöver ersättas med ett nytt system.  

Närvarohantering och rapportering till CSN och SCB görs idag med handpåläggning och 
med hjälp av egna excelfiler utifrån informationen på Dexter.  

Åtgärdsprogram / särskilt stöd - All dokumentation blir tillgänglig på ett säkert sätt för alla 
lärare som undervisar en elev och dokumentationen följer eleven. 

Nu finns dokumentationen i PMO som är ett journalsystem vilket inte är tillgängligt för 
undervisande lärare. Viktiga stödåtgärder kan missas vid lärarbyten och vid överlämningar.  

Extra anpassningar - All dokumentation blir tillgänglig på ett säkert sätt för alla lärare som 
undervisar en elev och dokumentationen följer eleven. Nu dokumenterar varje enskild lärare 
extra anpassningar utan enhetlig standard och i egna personliga arkiv.  

Kommunikationskanal med vårdnadshavare - En kommunikationskanal som kan användas 
centralt med information vid t.ex en viktig händelse, allmänt utskick eller en kris.  

Det går även att rikta informationen till en viss klass/ vårdnadshavare. 

Hantering kring utvecklingssamtal med bokningar och uppföljning behöver vi göra mer 
effektivt och lättillgänglig. I nuläget plockar man manuellt ut listor med kontaktuppgifter från 
Dexter och lägga i olika mejl. Alla kan se vilka som har fått eller svarat på mejlen om inte 
mottagare väljer att endast svara avsändaren. 

De nyare Skolplattformarna har app-version, som gör hanteringen mer användarvänligt.   

Ledighetsansökan - Vårdnadshavare eller myndig elev kan ansöka om ledighet via 
skolplattformen. Ledighetsansökan görs i dagsläget på pappersblankett för att hanteras av 
mentor eller mentor/rektor beroende på antal sökta lediga dagar.  
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 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 119/2022  UBN 2022/2300  
 

Kunskapsuppföljning - Skolplattformen kan tillhandahålla underlag som kan användas vid 
utvecklingssamtal där eleven får en god översikt kring sin kunskapsutveckling och 
utvecklingsområden. Nu görs detta underlag genom manuellt skapade excelfiler.  

Uppföljning APL (Arbets Platsförlagt Lärande) - Möjlighet till en strukturerad uppföljning av 
APL både närvaro, kommunikation och dokumentation på arbetsplatsen med hjälp av app på 
alla yrkesutbildningar. En separat modul köps nu in via Vklass för 4 av 5 yrkesprogram. På 
ett program förs detta fortfarande manuellt. 

EHT-ärenden - En funktionalitet där man kan “flagga” för ärenden som behöver samverkas 
med EHT, är önskvärd. Nu kommuniceras detta på olika sätt i organisationen.  

Plagiatkontroll - Det finns en möjlig integration med Ouriginal för plagiatkontroll. Nu har 
kommunen en separat licens och skolarbeten skickas för kontroll. 

Utvärdering/Analysverktyg - Skolplattform möjliggör enkel tillgång till data för analys och 
utvärdering som kan användas för att utveckla verksamheten framåt. 

Statistik och data hämtas ut och matas in manuellt för att skapa bilder av skolans styrkor och 
utvecklingsområden vid analyser och utvärderingar. 

Medgivandefunktion - Möjlighet att samla in samtycken för olika ändamål inom skolans 
område såsom datoravtal, samtycke till bild och fotografering, trivsel och ordningsregler, 
anhöriguppgifter, samverkan med föräldrar till elever som fyllt 18 år. Nu görs dessa manuellt i 
olika formulär.  

Yttrande/Bedömning 
För att vi ska leva upp till våra lagkrav och rättssäkra våra processer är en enhetlig 
Skolplattform med beskrivna funktioner ett måste. 

Skolan är en myndighet, som styrs av skollagen och olika förordningar. Det är nödvändigt att 
skolans arbetsuppgifter sköts på ett så hållbart, effektivt och rättssäkert sätt som möjligt med 
en transparent kommunikation. 

Vi har en fungerande och användarvänlig lärplattform Google Workspace for education plus. 
En lärplattform som är inarbetad och ständigt i utveckling. 

Vi behöver ett komplement, en skolplattform där vi kan samla våra myndighetsutövande 
uppdrag på ett och samma ställe. Våra offentliga handlingar bedöms blir lättare och 
effektivare att plocka fram på ett korrekt sätt. Det kommer att ge oss en trygghet vår 
dokumentation, att vi dokumenterar det vi ska och delar med oss av den dokumentation som 
är möjlig. Skolan får en bättre informationssäkerhet. 

Kommunikation är ofta svår och snårig. Med en skolplattform kommer vi att ha en 
kommunikationskanal med vårdnadshavare, en väg in för vårdnadshavare. Rätt information i 
rätt kanal.  

Vår möjlighet till att följa upp, analysera och utvärdera vår verksamhet på alla nivåer: - 
individ-, grupp och organisationsnivå kommer att bli möjligt på ett helt annat sätt. 
Elevhälsoarbetet och rektorns arbete kan fokusera mer på att analysera, än som nu att 
organisera, samla in och sammanställa data vilket är både tidskrävande och personbundet. 
Det kommer att bli möjlighet till information utan mellanhänder.  
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UBN § 119/2022  UBN 2022/2300  
 

KPMG-rapporten från 2018 poängterade vikten av att bättre följa upp våra resultat och då i 
första hand våra ekonomiska resultat. Att ha tillgång till relevant statistik relaterat till 
elevernas kunskapsutveckling, gör det möjligt att ta bättre och hållbarare beslut även av 
ekonomisk karaktär. 

En viktig komponent i detta arbete är implementeringsfasen - planering och förankring. 
Därför är det av vikt att ta beslut och påbörja arbetet. 

Vår bedömning är att arbetsuppgifter och arbetsmiljö kommer att förenklas och förbättras för 
merparten av personalen, såväl pedagogisk som administrativ personal. 

Finansiering 
Den årliga kostnaden för ny skolplattform för gymnasiet uppskattas till ca 60 Tkr, baserat på 
beräkning á 500 elever och 120 kr/elev/år.  

Dessutom tillkommer en engångskostnad för introduktion/utbildning och nödvändiga 
integrationen på ca 60 Tkr. 

Finansiering av detta kan delvis ske via uppsägning av befintliga tjänster samt inom 
utbildningsnämndens ram. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts och jämställdhetsperspektiv har beaktats. 

Eleven kommer att få en mer insikt och större kunskap om sitt eget lärande och 
kunskapsutveckling. Elevens behov och krav blir tydliga och enklare att beakta. 

En skolplattform rättssäkra en likvärdig information och verkar kompensatoriskt.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
Kvalitetsutvecklare D.S. 
Skolledningen Nordenbergsskolan C.A., K.T., L.S. 
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Utbildningsnämnden 

UBN § 120/2022  UBN 2022/2251  
 

§ 120/2022  Villkor för vidareutbildning förskolelärare 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att avvakta Kommunfullmäktiges beslut om utökad budgetram 
för år 2023. När Kommunfullmäktige tagit beslut om budgetramen för 2023 ska förslaget upp 
till Utbildningsnämnden för beslut den 12 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndsmötet 2022-10-03 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på villkor och 
förutsättningar för att redan anställda barnskötare, med högskolebehörighet, får möjlighet till 
att vidareutbilda sig till förskolelärare. Idag är barnskötare som önskar vidareutbilda sig till 
förskolelärare enbart hänvisade till kommunens ”regler för fritidsstudier”. Nämnden har 
föravsikt att erbjuda bättre villkor. 

Yttrande/Bedömning 
Samverkan är ej genomförd. 

Finansiering 
Kostnaden är helt beroende på hur många som ska ta del av satsningen och hur pass 
generösa villkoren ska vara. I bifogat förslag och beräkning är kostnaden 60 tkr per person 
och år. Utbildningen spänner över 3,5 år. Total kostnaden blir ca 200 000kr per person. 

Ryms inte inom befintlig ram. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Är beaktat: Se budgetmaterial, Förslag till åtgärder budget 2023 avseende UBN, som 
föredrogs vid nämndsmötet 2022-10-03. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Tillhörande underlag  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
Kvalitetsutvecklare D.S. 
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Utbildningsnämnden 

UBN § 121/2022  UBN 2022/2014  
 

§ 121/2022  Möjligheter att ta emot praktikanter inom 
Utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden gav § 91/2022-09-05, förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna 
att ta emot fler praktikanter inom Utbildningsförvaltningen. 

Under perioden 220817-221108 har vi haft 60 praktikanter ute i verksamheterna. 

Totalt 54 stycken VFU-placeringar under 2022. 

Har nekat 7 stycken VFU-elever då det redan varit många VFU-elever och att man inte haft 
tid i verksamheten. 

Hur öka mottagandet av praktikanter? 

Mer planeringstid för att ta emot praktikanter och VFU - mindre tid i verksamheten. 

Mer attraktivt - hur? 

 Öka ersättningen (700 kr/vecka idag) 

 Öka planeringstiden, minska undervisning/tid i barngrupp 

 Stående arvode för att vara i beredskap att kunna ta emot 

  

Beslutet skickas till:  
Förvaltningschef P.H. 
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§ 122/2022  Aktuell information 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Aktuell information från förvaltningen presenteras av förvaltningschef Patrik Håkansson. 

 Positiv feedback - välbesökt Öppet Hus på Nordenbergsskolan 

 Positiv feedback - föräldramöte Högavångsskolan 

 YHS 

                 - Framtid? 
                 -Tillsyn ridlärarutbildningen - är klar och det var positivt besked 
                 - Kvalificerade CNC-tekniker och fastighetsskötare   

 Rektor Vilboksskolan, tillbaka på deltid 

 Kyrkhults skola - platsbrist 

 APL-ersättning 

 ESF-ansökan 

 El-förbrukning 

 Skolskjutsgränser  

Krisberedskap 

 "Plan B" 

 Samhällsviktig verksamhet 

  



 Protokoll 12(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 123/2022  UBN 2022/1425  
 

§ 123/2022  Ledamöters rapporter från samråd 2022/2023 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ledamöter som deltar i samråd bör kunna sammanfatta samrådet för övriga mötesdeltagare 
på ca 3 minuter per samråd. 

 2022-10-10 Nordenbergsskolan 

 2022-10-24 Komvux och YHS 

 2022-10-27 Kyrkhults förskola och skola 
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§ 124/2022  Ekonomisk uppföljning 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om ekonomiska uppföljningen för 
Utbildningsnämnden. 

NETTO: -7,3 mkr mot periodbudget  
(-3,0 mkr jämfört med aug) 
PROGNOS: -10,1 mkr mot årsbudget (oförändrat jämfört med aug) 
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§ 125/2022  Investeringsbudget 2023 Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

 Godkänna verksamhetsbeskrivningen för 2023 

 Att Utbildningsnämndens ledamöter är delaktiga att ta fram 
verksamhetsbeskrivningen kommande år 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Patrik Håkansson presenterar verksamhetsbeskrivningen för 
Utbildningsnämnden år 2023. 

Underskott har lagts på Utbildningsnämndens budget 2023. Skulle Kommunstyrelsen ej ge 
Utbildningsnämnden tillskott till budgetramen ska omfördelning ske inom driftsbudgeten för 
Utbildningsnämnden. 

Driftsbudget för 2023 biläggs efter att ekonomerna lagts över till centrala ekonomi.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har ej beaktats. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Övriga dokument 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef P.H. 
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§ 126/2022  Utredningsuppdrag 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag att genomföra nedanstående 
kartläggningar i nämnd prioriteringsordning. 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndsmötet 2022-10-03 presenterades en genomlysning av verksamheterna som skett 
i samband med framtagandet av underlag inför beslut gällande budget 2023. I materialet 
som presenterads förslogs tre fördjupande kartläggningar inom följande verksamheter samt 
att se över organisationen av idrottsprofil och musik och dramaprofil: 

Obligatoriska grundsärskolan 

  Ekonomi, organisation, kvalitet. 

Gymnasiesärskolan 

  Ekonomi, organisation, kvalitet. 

Nordenbergsskolans förmåga att ta emot elever som idag går på Klaragymnasiet 

    Ekonomi, organisation, kvalitet. 

Profiler Högavångsskolan 

    Organisation. 

Yttrande/Bedömning 
Grundsärskolan är en skolform i Olofström som behöver kartläggas. Idag är de flesta 
eleverna inom grundsärskolan hänvisade till en individintegrering i grundskolan, vilket i 
många fall förutsätter insatser inom särskilt stöd.  

Om motsvarande kostnadsjämförelse görs som den som gjorts inom bland annat 
grundskolan kan man konstatera att Olofström har en högre kostnad för 
särskoleverksamheten än kommungruppen samt de flesta av jämförelsekommunerna. 
Olofström har även en högre lärartäthet. Å andra sidan är andelen elever inom 
träningsskolan högre. Andelen integrerade elever är som tidigare beskrivits hög i Olofström.  

Den relativt lilla elevgruppen gör det svårt att skapa effektivitet i verksamheten. 

Det sker dock en ökning av elever inom personkretsen, varför det är viktigt att bibehålla den 
uppbyggda kompetens som utgör grundsärskolan. 

Det finns ingen egentlig gymnasiesärskola i Olofström. Elever inom personkretsen som är 
folkbokförda i kommunen går företrädelsevis i gymnasiesärskolan i Karlshamn. En eller ett 
par så kallade ”hemmaplanslösningar” görs i regel varje år. Det betyder att eleven har sin 
skolgång i Olofström. Lösningarna är kostsamma, då det oftast inte går att samordna med 
annan verksamhet.  

Antalet elever som har rätt till särskola ser ut att öka och det kan det finnas skäl till att utreda 
om det är lämpligt att starta upp gymnasieverksamhet i egen regi. 
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Flera elever folkbokförda i Olofström går på Klaragymnasiet. Idag finns det ingen möjlighet 
att ta emot några av dessa elever på Nordenbergsskolan då erforderligt stöd ej kan erbjudas. 
Priset per elev på Klaragymnasiet är högt. Det kan finnas skäl att utreda vad som skulle 
krävas för att Nordenbergsskolan i stället skulle kunna möta dessa elevers behov. 

Det kan finnas skäl till att se över hur profilerna musik/drama samt idrott på 
Högavångsskolan organiseras. Dels av kostnadsskäl men även ur ett 
likvärdighetsperspektiv. 

Finansiering 
Inom befintlig budgetram. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Ej tillämpbart i detta skede.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
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Utbildningsnämnden 

UBN § 127/2022  UBN 2022/2254  
 

§ 127/2022  Investering: Kyrkhults skola tillgänglighetsåtgärder 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att investering på 1 200 tkr Kyrkhults skola 
tillgänglighetsåtgärder godkänns. 

Anna Blissing (C) deltar ej i beslutet. Peter Holmström (SD) träder in som ordinarie i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Kyrkhults skola med fyra byggnader samtliga byggda 1955. Skolan har ett behov att 
tillgänglighetsanpassas inför höstterminen 2023 eftersom där då börjar en elev med särskilda 
behov. 

Tillgänglighetsåtgärder är till gang för även andra elever, personal och vårdnadshavare som 
behöver ha tillgång till skolan vid tillfälliga eller permanenta funktionsnedsättningar. 

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef P.H. 
Fastighetssamordnare A.B. 

  



 Protokoll 18(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 128/2022  UBN 2022/2250  
 

§ 128/2022  Ökad personaltäthet förskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att öka resursfördelningen från 2,8 tjänst till 2,85 om 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Utbildningsnämnden utökad rambudget för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har en resursfördelning som ger 2,8 tjänst i snitt per avdelning om 18 barn. Utifrån 
tilldelad resurs kan sedan rektor för förskolan organisera verksamheten.  

Vid nämndsmötet 2022-10-03 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag som visar 
på merkostnaden från att gå från 2,8 tjänst till 2,85 tjänst per avdelning/18 barn. Kostnaden 
kommer att pendla beroende på hur många barn och avdelningar som kommer att behövas. 

Yttrande 
Se budgetmaterial, Förslag till åtgärder budget 2023 avseende UBN, som föredrogs vid 
nämndsmötet 2022-10-03. 

Finansiering 
Vid 34 avdelningar är den beräknade kostnaden cirka 850 tkr. Ryms inte inom befintlig ram.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Är beaktat: Se budgetmaterial, Förslag till åtgärder budget 2023 avseende UBN, som 
föredrogs vid nämndsmötet 2022-10-03. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
Berörda rektorer 

  



 Protokoll 19(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 129/2022  UBN 2022/2015  
 

§ 129/2022  Information Högavångsskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen. Återrapportering kommer att ske. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om Högavångsskolans utvecklingsarbete. 

  

Beslutet skickas till:  
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 20(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 130/2022  UBN 2022/2315  
 

§ 130/2022  Uppgradering av IN-maskinpark 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna kommande 
investeringar i Industritekniska programmets maskinpark. Samt ser över möjligheten att 
leasa maskiner istället för att äga dem. Sponsring kan också vara aktuellt. 

Ärendebeskrivning 
För att ligga i paritet med tekniska utvecklingen inom området föreslås att IN-programmet 
leasar sin maskinpark. Genom ett leasingavtal eller samarbetsavtal med maskinleverantör 
kan utrustningen på IN-programmet spegla dagens industriers utrustning på ett mer 
träffsäkert sätt.  

Teknikcolleges kärna är att matcha företagens kompetensbehov och detta utifrån 
utbildningsutbudet inom regionen. TC:s lokala styrgrupp med företagets representanter 
inventerade 2019 IN-programmets utrustning och påtalade att den föråldrade maskinparken 
saknade relevans på näringslivets krav.  

Med dagens maskinpark på IN-programmet är det svårt att hitta ekonomiska möjligheter för 
de kostnader som uppstår vid olika maskinreparationer. Det är även svårt att budgetera för 
dessa kostnader då de är svåra att förutse. 

Värt att notera är att varje gång en maskin går sönder drabbar det eleverna som inte kan 
nyttja den i sin undervisning. 

Yttrande/Bedömning 
Genom att gå över till leasingavtal möjliggörs det att hålla en uppdaterad maskinpark. Det 
kommer också att bli en stabilare budget för IN-programmet, då de inte behöver drabbas av 
oförutsedda reparationskostnader. Utbildningen kommer att kunna möta kompetensbehovet 
från näringslivet. Leasingkostnader bör ställas i relation till kostnader för eget ägande av 
maskinparken. 

Finansiering 
Kan delvis rymmas inom ram då maskinparken har relativt höga service och 
reparationskostnader. 

Som jämförelsetal uppgick reparationskostnaderna under en tvåårsperiod (2020 & 2021) till 
190 000 kr. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
Administrativ chef Nbg C.A. 
Programansvarig R.P. 



 Protokoll 21(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 130/2022  UBN 2022/2315  
 

  



 Protokoll 22(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 131/2022  UBN 2022/2544  
 

§ 131/2022  Hyreshöjning Borgen 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

1.Höja hyran med 300 kr per månad görs för nya elever som börjar hösten 2023. 

2.Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram två planer, underhåll och standardhöjning samt 
kostnadsberäkna dess. 

Ärendebeskrivning 
Eleverna betalar i nuläget en hyra på 780 kr/kvm/år på elevboendet Borgen.  

Som ett jämförande exempel låg hyran för ett studentboende i Karlshamn under 2015 på 
1440 kr/kvm/år. Ett elevboende för gymnasieeleverna kan inte till fullo jämföras med 
studentboende (vilka har andra medel att tillgå).  

En Borgenlägenhet på 31,8 kvm kostar idag 2476 kr/ mån. Eleven betalar tio månadshyror 
under året.  

Skäl till hyreshöjning 

 Balans mellan blockhyran för utbildningsförvaltningen och intäkt från hyresgäster. 

Alternativ för hyreshöjning  

Hyreshöjning / mån Ökad Intäkt/år (vid 60 lägenheter) Pris/KVM/år 

300 180 000 kr  873 kr 

400 240 000 kr 900 kr 

500 300 000 kr 936 kr 

  

Skolan föreslår en hyreshöjning om 300 kr / mån.  

Tidpunkt för hyreshöjning 
Hyreshöjning bör gälla för nya hyresgäster fr.o.m. augusti 2023.  

Argumentet för att inte höja hyran redan under innevarande år är eleverna i en 
antagningsprocess sökt sig till Nordenbergsskolan med premissen att hyran är 780 kr/kvm/år 
plus ”normal” uppräkning. 

Nuvarande hyresgäster ges under kvarvarande hyrestid en rabatt motsvarande 
hyreshöjningen.  

I övrigt följer alla hyresgäster Olofströmshus hyreshöjning.  

Yttrande/Bedömning 
Det bedöms som rimligt att utöver den årliga hyresuppräkningen, ytterligare räkna upp hyran 



 Protokoll 23(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 131/2022  UBN 2022/2544  
 

med 300kr per månad. Uppräkningen täcker inte de kostnader som finns för Borgen. Det 
”saknas” 170 000kr samt lönekostnader motsvarande 1,3 tjänst som är kopplade till Borgen.  

Olofströmshus VD har varit involverad i resonemangen kring hyran.  

Förvaltningen bör få i uppdrag att ta fram en plan för underhåll, tex tvätt av balkonger. Samt 
en plan för standardhöjning, tex installation av spisfläkt. Båda planerna ska 
kostnadsberäknas samt innehålla finansieringsförslag. 

Finansiering 
I nuläget ej aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts och jämställdhetsperspektiv har beaktats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
Administrativ chef Nordenbergsskolan C.A. 

  



 Protokoll 24(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 132/2022  UBN 2022/2339  
 

§ 132/2022  Grundläggande granskning av nämnder och styrelse samt 
riskanalys 2022 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att de skriftliga svaren överlämnas till revisorerna.  

Ärendebeskrivning 
Den 22 november 2022 ska Utbildningsnämndens presidie ha dialog med revisorerna 
gällande grundläggande granskning av nämnder och styrelse samt riskanalys 2022. 
Frågorna har skickats i förväg och revisorerna önskar få skriftligt svar senast den 14 
november 2022. Uppskov har begärts till den 15 november och beviljats. 

Det övergripande syftet med dialogen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten och är en del 
av revisorernas underlag för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 

Förutom redan ställda frågor kan ytterligare frågeställningar tillkomma vid dialogmötet. 

Nämnden avgör om den vill ha tjänsteperson med vid dialogmötet. 

Beslutet skickas till:  
Revisorerna via KPMG 
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 25(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 133/2022  UBN 2022/1971  
 

§ 133/2022  Elevuppföljning och förskolekö för oktober 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för redovisningen och tar den till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef, Patrik Håkansson redovisar elevuppföljning och förskolekön för oktober 
månad. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Det finns inget barnrätts- och jämställdhetsperspektiv att ta hänsyn till.  
  

  



 Protokoll 26(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 134/2022  UBN 2022/2252  
 

§ 134/2022  Övergång till helt digital journal samt arkivering av 
elevhälsans verksamhetssystem PMO 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att bifalla föreliggande förslag: 

 Att samtliga handlingar som upprättas eller inkommer digitalt i verksamhetssystemet 
PMO ska bevaras digitalt 

 Att handlingar inkomna på papper skannas och får gallras när handlingens läsbarhet 
och kvalitet kontrollerats i verksamhetssystemet. 

 Att förvaltningen överför handlingar i PMO till Sydarkivera för digital slutarkivering. 

Ärendebeskrivning 
Skolsköterskorna i Olofström har fört digital journal sedan i början på 90-talet. Idag används 
journalsystemet PMO. Journal förs digitalt och inkommande pappershandlingar skannas in. 
Dock sparas inte alla pappershandlingar. Efter avslutad skolgång låses de digitala 
journalerna i en avställningsmodul. Avställningsmodulen är inget arkiv. Det gör dock 
journalerna oåtkomliga för användare av PMO. Pappersjournalen, de som finns, arkiveras i 
kommunarkivet.  

Sedan flera år används verksamhetssystemet PMO även för elevhälsans dokumentation. 
Förutom skolsköterskornas journal finns en elevakt, en kuratorsakt, en syvakt, en rektorsakt, 
en specialpedagogsakt, en akt som används av verksamhetschef för elevhälsan samt en 
psykologakt. 

Olofström kommun är medlem av kommunförbundet Sydarkivera som ska vara digitalt 
slutarkiv för kommunens digitala information. Sydarkivera ska ta hand om våra digitala 
journaler/akter och arkivera dem enligt gällande arkivbestämmelser.  

Övergång till fullständigt digital journal skulle även möjliggöra för skolsköterskorna att börja 
använda sig av digitala vaccinationsmedgivanden. Det finns en modul till journalprogrammet 
PMO där medgivanden kan inhämtas digitalt och sedan hamna direkt i den aktuella elevens 
journal på ett patientsäkert sätt. Olofström kommer att köpa in modulen. Digitala 
vaccinationsmedgivanden kvalitetssäkrar vaccinationsprocessen samt minskar arbetsbördan 
med pappershantering för skolsköterskorna. 

Bedömning 
För att den digitala informationen ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande 
arkivbestämmelser behövs beslut kring hantering och skanning av digitala handlingar. 
Handlingar som inkommer digitalt bör sparas digitalt. Den digitala informationen som idag 
finns i vår arkivmodul ska tas omhand och arkiveras av Sydarkivera. 

Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef elevhälsan B.C. 
Skolsköterska/MLA L.R. 
Utbildningsförvaltningen 

  



 Protokoll 27(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 135/2022  UBN 2022/3  
 

§ 135/2022  Meddelande 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ta meddelandena som information till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelande presenterades på dagens Utbildningsnämnd: 

Ärendenr Handlingsnr Innehåll 

2022/2183 3 Redovisning kränkande behandling 20220908-
20221101 

2022/3 33 Delges: Beslut KS § 127/2022 Revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning 

2022/1167 4 Beslut Tillsyn LIA Ridlärare YHS 

2022/1853 6 Delgivning: Beslut KF § 92/2022 
Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige 

2021/1077 38 
Delgivning: Beslut KF § 88/2022 
Avsägelse/fyllnadsval ersättare i 
Utbildningsnämnden - Molham Alshooykh(S) 

2021/1057 28 Delges: Beslut KSAU § 139/2022 Begäran om 
startbesked projektering Jämshögs skola/förskola 

2021/1057 26 Delges: Beslut KSAU § 138/2022 Begäran om 
startbesked projektering Jämshögs skola/förskola 

2021/1057 24 Delges: Beslut KSAU § 137/2022 Begäran om 
startbesked projektering Gränums skola/förskola 

2021/1057 23 Delges: Beslut KSAU § 136/2022 Infomation om 
förstudie högavångsskolan 

2022/2317 1 

Delges: Beslut KS § 155/2022 Uppdatering av 
Olofströms kommuns regler för gallring och 
hantering av handlingar och information 
(informationshanteringsplanen) 

2022/1853 5 
Beslut KS § 157/2022 Sammanträdesplan 2023 för 
kommunstyrelsens personalutskott, - arbetsutskott 
och kommunstyrelsen 

2021/1077 37 Avsägelse/fyllnadsval av samtliga uppdrag - 
Molham Alshooykh (S) 



 Protokoll 28(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 135/2022  UBN 2022/3  
 

2021/1058 42 

Beslut KSAU § 148/2022 ang. åtgärder 
ekonomiska läget år 2022 - 
Delårsredovisning/delårsrapport 2022 Olofströms 
kommun 

2022/1582 5 Beslut KS § 132/2022 Vidtagna och planerade 
åtgärder - Utbildningsnämnden 

2022/614 7 Expediering av Skolinspektionens beslut dnr 
2022–938 

2022/1171 12 Yttrande Samverkan Sydost 

  



 Protokoll 29(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 136/2022  UBN 2022/4  
 

§ 136/2022  Redovisning delegationsbeslut 

Utbildningsnämndens beslut: 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
Följande delegationsbeslut under perioden 20220913 – 20221101 redovisades på dagens 
Utbildningsnämnd: 

Ärendenr Handlingsnr Innehåll Namn 

2022/2430 2 
Beslut om skolskjuts till 
Vilboksskolan  

Skolskjutsans 

2022/2429 2 
Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende till Högavångsskolan  

Skolskjutsans 

2022/4 17 
Delegationsbeslut Komvux och 
YHS 

Rektor 

2022/2408 2 
Beslut om om elevresa till 
Nordenbergsskolan  

Skolskjutsans 

2022/2407 2 
Beslut om skolskjuts till 
Vilboksskolan (pga Brännare har 
ej plats)  

Skolskjutsans 

2022/1583 15 

Delegationsbeslut - förordnande 
av förvaltningschef under 
ordinarie förvaltningschefs 
semester - Daniel Stjernquist 

Förvaltningschef 

2022/523 36 
Ordförandebeslut - Tilläggsbeslut 
till Utbildningsnämndens 
driftsbudget 2023 

Förvaltningschef 

2022/2234 2 
Beslut om skolskjuts till 
Vilboksskolan  

Skolskjutsans 

2022/2222 2 
Beslut om skolskjuts till 
Vilboksskolan - avslag 

Skolskjutsans 



 Protokoll 30(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 136/2022  UBN 2022/4  
 

2022/2223 2 
Beslut om skolskjuts till 
Högavångsskolan - avslag 

Skolskjutsans 

2022/2171 2 
Beslut om skolskjuts till 
Brännaregårdsskolan - avslag 

Skolskjutsans 

2022/2145 3 
Avtal om interkommunal 
ersättning Östra Göinge kommun  

Förvaltningschef 

2022/2145 2 
Avtal om interkommunal 
ersättning Östra Göinge kommun  

Förvaltningschef 

2022/2144 1 
Avtal om interkommunal 
ersättning Nybro kommun  

Förvaltningschef 

2022/2133 1 
Interkommunal ersättning 
Bromölla kommun  

Förvaltningschef 

2022/4 15 
Elever som beviljats 
inackorderingstillägg 
höstterminen 2022 

Skolskjutsans 

2022/2060 1 
Avtal om interkommunal 
ersättning Enköpings kommun  

Förvaltningschef 

2022/1941 2 
Beslut om skolskjuts vid växelvis 
boende till Högavångsskolan  

Skolskjutsans 

  



 Protokoll 31(32) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-14  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 137/2022  UBN 2022/5  
 

§ 137/2022  Kurser, konferenser och inbjudningar Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. ordinarie ledamöter erbjuds att delta på föreläsningen med Åsa Hirsch 29 november 
2022. Förlorad arbetsförtjänst utgår. 

2. arbetsutskottet (nya) erbjuds att delta på Växjökonferensen 25-26 januari 2023. 
Arvode och förlorad arbetsförtjänst utgår. 

3. arbetsutskottet (nya) erbjuds att delta på Skolriksdagen 8-9 maj 2023. Arvode och 
förlorad arbetsförtjänst utgår. 

Ärendebeskrivning 
Föreläsning med Åsa Hirsh 29 november kl 13.00 – 16.00. Anmälan sker till 
daniel.stjernquist@olofstrom.se 

Beslut ska ta om eventuellt arvode och förlorad arbetsförtjänst. 

Växjökonferensen äger rum 25–26 januari 2023. Temat är: Ledarskap i och av skolan – när 
omvärlden förändras. 

Pris: 5 200 kr. Bokas det senast 25 november 2022 är priset 4 500 kr. I priset ingår 
förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika bägge dagarna. Deltagande digitalt är priset 
3 700 kr, samtliga priser är exklusive moms. 

8–9 maj 2023 Skolriksdag. Program ännu ej fastställt, kommer i december. 

Beslutet skickas till:  
Ledamöter via protokollet 
Nya ledamöter via e-post 

  



 Protokoll 32(32) 
 Sammanträdesdatum  
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Utbildningsnämnden 

UBN § 137/2022  UBN 2022/5  
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