
 Protokoll 1(49) 

 Sammanträdesdatum  
 

 2022-06-13  
 Utbildningsnämnden  

 

Plats: Klockrike, Folkets Hus  

Tid: 09:00 - 14:30 

§ 55 - 85 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Johnny Andreasson (S)   
Tamam Abou-Hamidan (S)   
Rolf Jönsson (C)  Deltog till 12.45 
Hans Jonsson (S)   
Marita Orvegren (S) Mikael Kjellberg  
Ingrid Brånsjö (KD)   
Thomas Eriksson (C) Anna Blissing  
Rolf Gustavsson (V)   
Marianne Eriksson (M) Sirpa Jensen  
Eva Sepsei (SD)   
Peter Stenberg (SD)  Deltog till kl 12.45 
 
Övriga deltagande: 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Lisbeth Nygaard Karlsson, förvaltningssekreterare 
Sara Johansson, samordnare skolnärvaro § 56 
Daniel Stjernquist, kvalitetsutvecklare §§ 57-59 
Lena Nilsson, fritidskonsulent § 57 
Ulf Clang, drogsamordnare § 57 
  
 
 
 
Sekreterare: 

 
 ..................................................................................... 
Lisbeth Nygaard.Karlsson 

 
Ordförande: 

 
 ..................................................................................... 
Johnny Andreasson 

 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Ingrid Brånsjö 

  
 ..................................................................................... 
 

  



Anslagsbevis: Protokollet är justerat 16 juni och anslås under perioden 17 juni och 9 
juli 2022. Protokollet finns på utbildningskontoret och tillkännages 
digitalt på www.olofstrom.se 
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 Sammanträdesdatum  
 Utbildningsnämnden  2022-06-13  

 

 

Ärendelista 

 § 55 Godkännande av ärendelista  

 § 56 Redovisning skolfrånvaro samt insatser vid 

skolfrånvaro gällande Brännaregårdsskolan 

 

 § 57 Redovisning av levnadsvaneundersökning, 

LUPP, 2021 

 

 § 58 Kvalitetsarbetet Utbildningsförvaltningen - vår 

modell 

 

 § 59 Timplan grundsärskola inkl träningsskola 

Olofströms kommun 2022/2023 

 

 § 60 Utbildningsplan för utbildningsplikt  

 § 61 Aktuell information Utbildningsnämnden  

 § 62 Socialförvaltningen har gjort förfrågan om att 

starta vårdbiträdesutbildning på 

Vuxenutbildningen 

 

 § 63 Information om det rådande läget gällande 

barn/elever från Ukraina 

 

 § 64 Ledamöters rapporter från samråd  

 § 65 Resursfördelningsmodell - grundskola, 

förskoleklass och fritidshem 

 

 § 66 Ekonomisk uppföljning till och med april 2022  

 § 67 Gratis menstruationsskydd i 

grundskolan/gymnasieskolan 

 

 § 68 Driftsbudget 2023 Utbildningsnämnden  

 § 69 Investeringsbudget 2023 Utbildningsnämnden  

 § 70 Paviljonger Högavångsskolan  

 § 71 Gränskningsrapport: Granskning av särskilt 

stöd 

 

 § 72 Elevuppföljning för maj och förskolekö för juni 

månad 

 

 § 73 Arbetskläder inom förskola och fritidshem  

 § 74 Allmän förskola - Förändring av taxa  
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 Sammanträdesdatum  
 Utbildningsnämnden  2022-06-13  

 § 75 Regler inom förskola och fritidshem gäller från 

och med 2022 

 

 § 76 Genomlysning av gymnasieskolan  

 § 77 Gymnasieingenjör - vidareutbildning i form av 

ett fjärde tekniskt år ((T4) 

 

 § 78 Riktlinjer för prövning av fri kvot vid 

gymnasieantagning I Karlshamn, Olofström 

och Ronneby kommun 

 

 § 79 Ledningssystem för Elevhälsans medicinska 

insats 

 

 § 80 Avtal med Blekingetrafiken gällande 

upphandling av skolskjuts från och med 

augusti 2024 - översyn av befintlig 

skolskjutstrafik 

 

 § 81 Meddelande  

 § 82 Redovisning av delegationsbeslut  

 § 83 Kurser, konferenser och inbjudningar  

 § 84 Härlig sommar  

 § 85 Utbildningsnämndens arbetsutskotts 

sammanträde 5 september 2022 blir 

Utbildningsnämnd 
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 Sammanträdesdatum  
 Utbildningsnämnden  2022-06-13  

 

§ 55/2022  Godkännande av ärendelista 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 56/2022  UBN 2021/3201  
 

§ 56/2022  Redovisning skolfrånvaro samt insatser vid skolfrånvaro 
gällande Brännaregårdsskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Beslut om fördjupade analyser för respektive skola ska presenteras fortsättningsvis. 

Ärendebeskrivning 
Samordnare för skolnärvaro redovisar skolfrånvaron gällande innevarande termin. 

Ny handlingsplan för skolnärvaro är gjord och från och med höstterminen ska den följas ute 
på skolorna. 

Förvaltningen fick i uppdrag, UBN § 113/2021-12-13, att redovisa insatser som gjorts vid 
skolfrånvaro samt orsaken till frånvaron. Prototypskola är Brännaregårdsskolan.  

Det finns en arbetsgång för närvaroarbetet, ingår i handlingsplanen. 

På Brännaregårdsskolan finns18 elever med oroväckande frånvaro är kände och alla har 
åtgärder/insatser. Djupare analys ges. 

  

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef P.H. 
Samordnare för skolnärvaro S.J. 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 57/2022  UBN 2021/3189  
 

§ 57/2022  Redovisning av levnadsvaneundersökning, LUPP, 2021 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Olofströms kommun har sedan 2011 genomfört levnadsvaneundersökningen årligen, vilken 
har syftat till att ge kommunen kunskap om våra ungas vanor och attityder. De första åren 
var undersökningen främst inriktad på ANDT-frågor (alkohol, narkotika, doping och tobak) 
men har under tiden utvecklats till en undersökning med ett bredare folkhälsoperspektiv och 
även ett verktyg för utveckling och kvalitetsarbete i skolan. Enkäten och 
sammanställningarna av resultatet har genomförts i LuvIt (Grade). Grade meddelade under 
hösten 2020 att systemet kommer att stängas ned vid årsskiftet 20/21, vilket innebar att 
kommunen behövde byta system och enkät för att fortsätta undersöka ungdomars 
levnadsvanor, attityder och åsikter.  
 
Beslut togs då att istället genomföra MUCF’s (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) ungdomsenkät LUPP, vilken erbjuds kommuner, regioner och 
stadsdelar och syftar till att stärka kunskapen om ungas situation, deras erfarenheter och 
synpunkter. LUPP genomförs årligen i målgruppen barn och unga 13-16 år, 16-19 och 19-25 
år. LUPP syftar till att få en bild av ungas levnadsvillkor, där många olika aspekter ingår. Den 
består av cirka 60 frågor och åtta frågeområden:  

 du och din familj 

 fritid 

 skola 

 politik och samhälle 

 trygghet 

 hälsa 

 arbete  

 framtid 

 
LUPP genomfördes i november 2021 med årskurs 7 på högstadiet, årskurs 1 på gymnasiet 
som målgrupp samt unga vuxna födda 2001. Resultat har sammanställts och bearbetats av 
en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. 
 

Yttrande/Bedömning 
Resultatet för LUPP-enkäten 2021 redovisas utifrån sammanställning och bearbetning. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Bedömningen är att LUPP ligger i linje med barnkonventionen och dess innehåll, främst vad 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 57/2022  UBN 2021/3189  
 

gäller barns möjlighet till inflytande och delaktighet. Undersökningen har genomförts 
tillsammans med barn och unga, fördjupade dialoger om resultatet har förts tillsammans med 
barn och unga och eventuella åtgärder syftar till att förbättra barn och ungas livssituation 
inom olika områden. 
 
Resultatet har brutits på kön och därmed synliggör det också eventuella skillnader i 
levnadsvanor och livsvillkor för pojkar och flickor. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
Kvalitetsutvecklare utbildningsförvaltningen, D.S. 
Fritidskonsulent kultur- och fritidsförvaltningen, L.N. 
ANDTS-samordnare socialförvaltningen, U.C. 
Hållbarhetsstrateg kommunledningsförvaltningen, A.E.Z. 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 58/2022  UBN 2021/2839  
 

§ 58/2022  Kvalitetsarbetet Utbildningsförvaltningen - vår modell 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen har sedan augusti 2020 arbetat med ett förbättringsarbete för att 
utveckla skolans verksamhet med ambitionen att höja elevernas måluppfyllelse. 
Utgångspunkter för förbättringsarbetet är skolans uppdrag enligt styrdokumenten. 

Modellen, som har valts som stöd för förbättringsarbetet ”Vår Modell i Olofström”, är helt och 
hållet baserad på hur svensk och internationell forskning kring hur framgångsrika skolor 
tänker och gör för hög och likvärdig kvalitet i processerna och högre måluppfyllelse. Den 
bygger också på ett förhållningssätt till olika perspektiv på svensk skola. Perspektiv som 
speglar slutsatser efter sammanställningar av många olika utredningar samt forskning kring 
kvalitetsarbetet och resultatstyrningen i svensk skola. 

Modellens innehåll och ”tänk” utgår från följande två perspektiv:  

-Vad forskning visat är bäst utifrån att eleverna ska nå målen. 

-Skolans uppdrag i Sverige enligt styrdokument och lagar som utgår från ovan 

Det innefattar däremot inte den svenska skolkulturens eller skolkulturens olika föreställningar 
om hur skola bör genomföras. Detta då det visat sig inte vara framgångsrikt med tanke på 
den svenska skolans utveckling och elevresultat. 

Yttrande/Bedömning 
För att forma Kvalitetsarbete – vår modell i Olofström har vi arbetat med att ta fram 
gemensamma dokument för vår gemensamma grund och gemensamma rutiner. Arbetet har 
dels gjorts i rektorsgrupp och dels i referensgrupp med lärarrepresentanter från samtliga 
skolor samt fackliga företrädare, dessutom har dokumenten Skolans rutiner och Lärarnas 
rutiner varit ute på remissrundor där samtlig skolpersonal haft möjlighet att lämna tankar och 
synpunkter. Den löpande processen har kommunicerats via interninformation i form av en 
nio-fältare. 

Följande dokument och rutiner har tagits fram: 

-Vetenskaplig grund 

-Rutiner för terminsutvärdering 

-Lärarnas rutiner 

-Skolans rutiner grundskola 

-Skolans rutiner vuxenutbildningen 

-Årshjul 

Följande dokument och mallar är under pågående process: 

-Skolans rutiner gymnasiet 
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Utbildningsnämnden 

UBN § 58/2022  UBN 2021/2839  
 

-Plan för bättre och bättre undervisning 

-Nyckeltal och mål 

-Rektors kvalitets- och resultatrapport 

-Verksamhetsplan 

Från och med hösten 2022 kommer de klara rutinerna ovan finnas som grund och stöd för 
samtlig skolpersonal i Olofströms kommuns skolor.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts och jämställdhetsperspektiv har beaktats. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P. H. 
Kvalitetsutvecklare D.S  
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Utbildningsnämnden 

UBN § 59/2022  UBN 2021/1557  
 

§ 59/2022  Timplan grundsärskola inkl träningsskola Olofströms kommun 
2022/2023 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till timplan för Olofströms 
grundsärskolor 2022/2023. 

Ärendebeskrivning 
Alla elever i grundsärskolan har rätt till ett minst antal garanterade undervisningstimmar som 
ska fördelas på respektive ämne i grundsärskolan och ämnesområde för träningsskolan. 

Förslag på timplan presenterades på dagens möte. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
Kvalitetsutvecklare D.S  
Rektorer grundskola och grundsärskola N.P., J.T., C.T.P., M.J., O.H., K.L.  
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Utbildningsnämnden 

UBN § 60/2022  UBN 2022/604  
 

§ 60/2022  Utbildningsplan för utbildningsplikt 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa utbildningsplan för utbildningsplikten.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsplan för utbildningsplikten i Olofströms kommun.  

Regeringen föreslår i propositionen 2021/22:51 att lagändringar i skollagen (2010:800) träder 
i kraft den 1 augusti 2022. I propositionen föreslås att det införs en skyldighet för 
kommunerna att inom Komvux tillhandahålla sammanhållen utbildning för de elever som har 
utbildningsplikt, vilket innebär att personen som tar del av etableringsprogrammet på grund 
av kort utbildning inte bedöms kunna matcha mot arbete under tiden i programmet. 
Arbetsförmedlingen beslutar om en person ingår i utbildningsplikten. Den sammanhållna 
utbildningen ska följa en plan beslutad av hemkommunen. Utbildningsplanen ska innehålla 
uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll.  

Syfte: 

En sammanhållen utbildning som ger deltagarna kunskaper att studera vidare eller etablera 
sig på arbetsmarknaden. 

Organisation: 

Utbildningen ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt under en 
fyraveckorsperiod. SFI med 15 timmars undervisning/vecka är en del av utbildningen. Övriga 
8 timmar kan innehålla, språkstöd och yrkesutbildning med stöd i yrkessvenska.  

Huvudsakligt innehåll: 

Inriktningen är att yrkesutbildningar och stöd i möjligaste mån ges i grupp. 

Språkstöd inom aktuell SFI-kurs, ca 2 undervisningstimmar/vecka. 

Behovskopplat språkstöd skriva, läsa, samtala, höra, ca 2,5 undervisningstimmar/vecka.  

Yrkesutbildning som erbjuds inom ramen för kombinationsutbildning i Komvux verksamhet 
såsom grundläggande vård och omsorg, service och bemötande, information och 
kommunikation samt kost och hälsa. Antal undervisningstimmar, ca 2,5–3 timmar/vecka. 

Stöd i yrkessvenska, ca 1,5 timmar/vecka. 

Kostnader för de 3 aktuella eleverna inom utbildningsplikten 

Kostnader för att tillhandahålla sammanhållen utbildning för utbildningsplikten beräknas på 
40% av en genomsnittlig SFI-lärares månadslön à 36 627 kr, vilket ger en månadskostnad 
på 14 651 kr och en årskostnad på 175 812 kr. Intäkter, enligt statsbidraget 2022, för 1 elev i 
kombinationsutbildning som studerar 100 p yrkeskurser uppgår till 13 750 kr, vilket innebär 
41 250 kr för 3 elever. 

Sammanfattning kostnader för utbildningsplikten: 

Lönekostnad/år 175 800 krinkl PO (1,4248) 250 480 kr 
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Utbildningsnämnden 

UBN § 60/2022  UBN 2022/604  
 

Intäkt statsbidrag 41 250 kr   

Kostnad för utbildningsplikten 134 550 kr inkl PO (1,4248) 209 230 kr 

Yttrande/Bedömning 
Utbildningsplanen föreslås organiseras inom ramen för Komvux enligt ovan.  

Finansiering 
Lagförändringen avseende en sammanhängande utbildning för nyanlända som har 
utbildningsplikt innebär ökade årliga kostnader inom SFI med ca 134 562 kr då 3 elever ingår 
i utbildningsplikten. Då antalet elever som omfattas av utbildningsplikten är osäkert, kan 
kostnaderna öka eller minska under innevarande år.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Jämställdhetsperspektivet har beaktats genom att hela utbildningsutbudet blir tillgängligt för 
samtliga elever inom utbildningsplikten.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
Rektor Komvux A.A. 
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§ 61/2022  Aktuell information Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Aktuell information från förvaltningen presenteras av förvaltningschef Patrik Håkansson. 

 Tillsyn ridlärarutbildningen – YHS 

 Incidenter på Högavångsskolan 

 Avtal ridskolan 
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Utbildningsnämnden 

UBN § 62/2022  UBN 2022/1372  
 

§ 62/2022  Socialförvaltningen har gjort förfrågan om att starta 
vårdbiträdesutbildning på Vuxenutbildningen 

Utbildningsnämndens beslut: 

Ärendet är inte aktuellt. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet är inte aktuellt.  
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Utbildningsnämnden 

UBN § 63/2022  UBN 2022/608  
 

§ 63/2022  Information om det rådande läget gällande barn/elever från 
Ukraina 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om läget i verksamheterna gällande 
barn/elever från Ukraina som finns i våra verksamheter. 

 21 barn till förskolan till hösten 

 16 barn förskoleklass till hösten 

 31 elever i åk 1-6 

 9 elever placerade 4 elever ej placerade i åk 7-9 

 4 elever placerade 4 elever ej placerade gymnasieskola 

 Enligt samtal med Migrationsverket - kommunen tar emot 
kommunplacerade.personer enligt plan. Innebär att en del personer kommer att flytta 
från kommunen. Osäkert när Migrationsverket verkställer. Vilket ger dåliga 
förutsättningar för planering av undervisning. 

 Tufft för förberedelseklassen på Vilboksskolan men det fungerar bra. 
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§ 64/2022  Ledamöters rapporter från samråd 

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. 

 2022-04-25 Jämshögs/Gränums förskola och skola 

 2022-05-04 Ekeryds förskola och Brännaregårdens förskola och skola 

 2022-05-24 Kyrkhults förskola och skola 
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§ 65/2022  Resursfördelningsmodell - grundskola, förskoleklass och 
fritidshem 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

 anta resursfördelningssystemet. 

 fastslå resurstilldelningen för läsåret 2022/2023. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen har konstaterat ett det i egentlig mening inte finns någon 
resursfördelningsmodell för hur nämnden fördelar resurser till kommunens grundskolor. En 
resursfördelningsmodell skapar transparens och förståelse för på vilka grunder resurser 
fördelas mellan skolorna.  
Olika revisionsrapporter har påtalat behovet av resursfördelningssystem, där revisionen 
bland annat lyfter att ett resursfördelningssystem ger förutsättningar för en tydlig 
ekonomistyrning, se Granskningsrapport: Granskning av särskilt stöd. 

Utbildningsnämnden fattar beslut om förutsättningarna i resursfördelningsmodellen, ska 
förutsättningarna sedan ändras måste ett nytt beslut tas. Vidare fattar nämnden beslut om 
respektive skolas tilldelade resurs varje år. 

Resursfördelningsmodellen är samverkad med arbetstagarorganisationerna den 18/5 2022. 

Yttrande/Bedömning 
Det är av stor vikt att det finns en transparant resursfördelningsmodell. Det blir en tydlighet i 
vilka resurser som finns att fördela och hur det slår på respektive skola. Det blir även enklare 
att ha en framförhållning då elevantalet i regel är relativt förutsägbart. Det är viktigt att beakta 
ett resursfördelningssystem varken ger mer eller mindre resurser utan hanterar enbart de 
resurser som sätts in i systemet. 

Det är förutom resursfördelningsmodellen angeläget att ta fram ett gemensamt underlag där 
rektor kan visa hur hen organiserar sin skola. Idag finns inget sådant underlag, vilket gör det 
svårt att jämföra skolorna, lära av varandra etc. 

Resursfördelningen för fritidshem behöver förfinas, nuvarande fördelning bör utvärderas 
samtidigt som tilldelningen mer bör utgå från faktisk närvaro istället för antal inskrivna barn. 
From våren 2022 finns förutsättningarna för att se faktiskt antal barn över tid, då registrering 
av antal närvarande barn görs i skolsystemet Infomentor.  

Resursfördelningsmodellen är samverkad med arbetstagarorganisationen. Vid samverkan 
framfördes en oro om att resursfördelningssystemet kommer att fördela för få resurser till 
elever i behov av stöd. I samtalen som sker med rektor inför varje verksamhetsår finns 
möjlighet att söka extra resurs för bland annat elever i behov av stöd. 

Finansiering 
Ej aktuellt. 
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Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
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§ 66/2022  Ekonomisk uppföljning till och med april 2022 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen om den ekonomiska uppföljningen och tar den 
till protokollet. 

Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram anpassningsåtgärder. 
Redovisning på Utbildningsnämndens sammanträde 5 september. 

Ärendebeskrivning 
NETTO: -1,1 mkr mot periodbudget (-1,0 mkr jämfört med fg period) 

PROGNOS: -9,4 mkr mot årsbudget (+1,5 mkr jämfört med fg period) 

I årsprognosen är hänsyn tagen till redan planerade anpassningsåtgärder, framförallt inom 
grundskola och fritidshem. Ytterligare åtgärder är nödvändiga för att nå en budget i balans.  

Positiva engångseffekter som ingår i avvikelse mot periodbudget och i årsprognos men som 
inte genererat kostnader inom årets ordinarie verksamhet är: 

+0,6 mkr statsbidraget Kartläggning och Validering 2021 till Komvux 

+2,0 mkr ersättning för sjuklönekostnader. (-0,2 mkr jämfört med prognos fg period) 

Inom årets verksamhet är de stora positiva avvikelserna statsbidraget Gränslöst till Komvux. 
Prognos är +2,8 mkr mot årsbudget. De negativa avvikelserna är på grund av högre 
inskrivningsgrad inom förskolan, ökade behov inom grundsärskolan samt en 
underbudgeterad verksamhet inom gymnasieskolan. 

Mottagandet av elever enligt massflyktingdirektivet kommer under året orsaka kostnader 
verksamheten inte budgeterat för. I utfallet finns ännu inga kostnader förknippat med detta 
och det finns inte heller med i årsprognosen. 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef P.H. 
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§ 67/2022  Gratis menstruationsskydd i grundskolan/gymnasieskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

 gratis menstruationsskydd kommer att finnas för utdelning hos skolsköterska på 
Högavångsskolan och Nordenbergsskolan. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att beräkna kostnaden för gratis 
menstruationsskydd i grundskolan samt gymnasieskolan.  

Yttrande/Bedömning 
Utifrån den lagstiftning som styr skolan finns inget som hindrar att en kommun erbjuder gratis 
menstruationsskydd.  
Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag där hänsyn ska tas till elevers olika behov och 
förutsättningar. Särskilt gäller en strävan att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen.  

Frågan om menstruationsskydd är något som hittills ägts av elev och vårdnadshavare. 
Skolan har traditionellt haft låg inblandning i de praktiska lösningarna. För det akuta behovet 
finns, idag, menstruationsskydd att tillgå på kommunens skolor. 

Precis som i flera andra frågor finns det sannolikt ett samband mellan flickors tillgång till 
menstruationsskydd och familjens ekonomi. Frågan är dessutom kopplad till biologiska 
förutsättningar. 

Att erbjuda gratis menstruationsskydd kan mot bakgrund av ovan ses som en 
kompensatorisk åtgärd. 

Distribution och tillgänglighet 
På F-6 skolorna är förslaget att skolsköterskorna distribuera menstruationsskydden. På 
Högvångsskolan samt Nordenbergsskolan är förslaget att två respektive tre boxar för 
menstruationsskydd monteras i lämpliga toaletter. Det finns även andra lösningar inom 
ramen för beräknad kostnad. 

Målgrupp 
Målgruppen kan tyckas självklar, elever som har behov av menstruationsskydd och som går i 
kommunens skolor. Men vid tillgängliga mensskydd på kommunens skolor får elever, skrivna 
i Olofström, som går hos en annan skolhuvudman inte samma förutsättningar som de som 
går hos den kommunala huvudmannen.  

Införande 
Läsårsstart 22/23 kan vara ett rimligt startdatum. 

Finansiering 
I nämndens verksamheter finns det 2021 cirka 570 flickor som är i behov av 
menstruationsskydd (åk5 -åk3 gym). Med vissa individuella variationer torde den utvalda 
gruppen utgöra andel berörda.  
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Åtgången av mensskydd är individuell och olika beräkningar pendlar mellan 80 – 200 
kr/månaden. I den högre summan är även läkemedel så som smärtstillande tabletter 
inräknade. 

Elevhälsans beräkning bygger på att flickorna byter skydd i snitt tre gånger per skoldag 
under en vecka. En binda kostar ca 2,25kr/st exklusive moms. Vilket ger cirka 180 000kr. 
Beräkningen är schablonmässig, priser kan komma att påverkas av eventuella ramavtal 
alternativt upphandling. Boxarna kostar cirka 1300kr per styck. Lokalvårdarna hanterar 
påfyllning av boxar till en preliminär kostnad av 4500kr/år samt inköp av 
menstruationsskydden till en kostnad av 10% av inköpsvärdet. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
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§ 68/2022  Driftsbudget 2023 Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tar information till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om förutsättningarna gällande driftsbudget 
2023. 

Budgetram för 2022 314 136 tkr 

Förslag till budgetram för Utbildningsnämnden för 2023 är 321 756 tkr. 

Beslutet skickas till:  
Förvaltningschef P.H. 
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§ 69/2022  Investeringsbudget 2023 Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Investeringsbudgeten behöver upp till Utbildningsnämnden för beslut igen. 

Enligt beslut i KS, § 81/2022-05-24, återremitterades investeringsbudgeten tillbaka till 
Utbildningsnämnden gällande 2023. Kommunstyrelsen beslut var att det ska ske en 
genomgång av vilka investeringar som kan vänta till kommande år. 

Presentation av förvaltningschef Patrik Håkansson gällande vilka projekt som kan 
avbrytas/pausas samt projekt som bör prioriteras. 

Projekt     

Projektnamn Budget 2022 Drift -23 

Utemiljö skolor o förskolor 1 000 000 kr   

Ekeryds förskola, utemiljö 400 000 kr   

Gränums skola, utekök 175 000 kr   

Jämshögs skola, solskydd 300 000 kr   

Nordenberg, solskydd 558 000 kr   

Vilboksskolan, lekutrustning 95 000 kr   

Vilboksskolan, ramp 298 000 kr   

  2 826 000 kr   
 
Projektnamn Budget 2022 Drift -23 

Gränums skola, helhetslösning skola/förskola - projektering 124 000 kr   

Jämshögs skola/förskola, projektering 300 000 kr   

Nordenberg, ombyggnad SO-studiehall o bibliotek - utredning 186 000 kr   

  610 000 kr   
 
Projektnamn Budget 2022 Drift -23 

Högavång, ljudabsorbenter fritidslokal 80 000 kr 8 067 kr 

Högavång, projektering 5 000 000 kr   

Nordenberg, kamera P-plats 150 000 kr 12 650 kr 

Nordenberg, ombyggnad aula 1 110 000 kr 133 000 kr 
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Vilboksskolan, förråd 300 000 kr 12 750 kr 

  6 640 000 kr 166 467 kr 
 
Projektnamn Budget 2023 Drift -23 

Akustikåtgärder förskolor/skolor 500 000 kr 50 417 kr 

Brännaregårdsskolan solskydd, textilsal. 50 000 kr 5 875 kr 

Vilboksskolan, solskydd 450 000 kr 52 875 kr 

Nordenbergsskolan entre, förstudie 200 000 kr 7 944 kr 

Nordenbergsskolan, rivning lastkaj 400 000 kr 10 400 kr 

Nordenbergsskolan entre, bibliotek 375 000 kr 13 938 kr 

Nordenbergsskolan, förråd/grupprum 150 000 kr 8 625 kr 

  2 125 000 kr 150 074 kr 
 
Prioriterade projekt     

      

Projektnamn Budget 2023 Drift -23 

Akustikåtgärder förskolor/skolor 500 000 kr 50 417 kr 

Gränums skola, helhetslösning skola/förskola - projektering 124 000 kr 0 kr 

Högavång, projektering 5 000 000 kr 0 kr 

Jämshögs skola/förskola, projektering 300 000 kr 0 kr 

Högavång, ljudabsorbenter fritidslokal 80 000 kr 8 067 kr 

Nordenberg, kamera P-plats 150 000 kr 12 650 kr 

Nordenberg, ombyggnad aula 1 110 000 kr 133 000 kr 

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 26(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 
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§ 70/2022  Paviljonger Högavångsskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att en paviljong beställs. 

Ärendebeskrivning 
På grund av ett ökat antal elever med behov av särskilt stöd, ett ökat antal elever med rätt till 
särskola samt begränsningar i att nyttja Högavångsskolans samtliga lokaler, råder det brist 
på lokaler läsåret 22/23 och framåt. 

Vissa ytor får man inte bedriva undervisning i, andra ytor är under utredning. 

"Källaren” hus A, huvudbyggnaden, asbest, brandutrymningsmöjligheterna, (även brist på 
dagsljusinsläpp) ingen stadigvarande vistelse eller samling av grupper får förekomma. 
Begränsningen av utnyttjandet beror dels på att ingen totalsanering av asbest gjordes, all 
asbest är dock täckt. Samt en bedömning av sakkunnig, brandskydd. 
Hela hus G, vaktmästarbostaden, radon ingen vistelse tillåten. Beslut Miljöförbundet. 
Byggnad C, lokalerna utreds då medarbetare har fått allergiliknade reaktioner. 
Det finns dessutom ett föreläggande från Miljöförbundet om att skapa fler toaletter per elev 
på skolan. Något slutdatum är inte satt, men de ser det som brådskande. 

För att lösa lokalbehovet kommer klassrum att delas med en mellanvägg, men det löser inte 
behoven.  

Ett förslag var att dela nuvarande personalrum, men är enligt teknisk samordnare inte rådligt. 
Dels på grund av ventilation, men även att personalutrymmet hade blivit för litet. Några andra 
möjligheter till att frigöra yta/rum finns inte.  

För att lösa behovet föreslås att hyra en paviljong, på så sätt kan befintliga arbetsrum i 
skolan bli undervisningslokaler, då arbetsplatserna istället förläggs i paviljongen.  

Tänkt placering där det tidigare stått paviljonger. 

Förutom ett ökat antal elever med behov av stöd enligt ovan kommer det sannolikt att 
behövas ytterligare lokaler till det ökade antalet elever som befinner sig i Olofström enligt 
massflyktsdirektivet. 

Yttrande/Bedömning 
Att hitta några andra lokaler som kan fungera för verksamheten ser ut att vara osannolikt. 
Tekniska enheten är och har varit involverade i arbetet.  

Då utbildningsnämndens budgetuppföljning pekar på ett underskott finns inte nödvändiga 
medel inom nämndens ram. 

Högavångsskolan står inför ett renoveringsbehov. Anskaffas även en paviljong för 
undervisning kan denna möjligtvis avlasta skolan under en renovering, avhängigt antal elever 
enligt massflyktsdirektivet.  

Finansiering 
Pris per paviljong: 
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Hyrespris per månad: 15 900kr 

Hyrestid: 36 månader 

Montage: 175 000kr 

Demontage: 80 000kr 

Uppskattad kostnad av iordningställande av yta, anslutningar etc: 150 000kr 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
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§ 71/2022  Gränskningsrapport: Granskning av särskilt stöd 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

 ta informationen till protokollet. 

 översända yttrandet till revisorerna 

Ärendebeskrivning 
På förtroendevalda revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat 
område. 

KPMG konstaterar att måluppfyllelsen i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans 
årskurs 3 efter läsåret 2020/2021 var förhållandevis hög och att personalen överlag bedömer 
att elever i behov av särskilt stöd får det, vilket är positivt. De bedömer ändå att nämndens 
styrning och uppföljning inte säkerställer att barn i behov av särskilt stöd får det i enlighet 
med lag och förordning. 

Revisorerna rekommenderar att utbildningsnämnden 

 säkerställer att resurser till skolenheter i grundskola och gymnasieskola fördelas efter 
elevers olika förutsättningar och behov. (2 kap. 8 a § Skollagen) En resursfördelning 
som säkerställer att skollagens krav uppfylls ger också förutsättningar för en tydlig 
ekonomistyrning. 

 säkerställer att elevhälsans samtliga insatser är tillgängliga vid alla skolenheter och 
att elevhälsan främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Bristen avser främst 
psykologisk insats. (2 kap. 25 § Skollagen) Vi konstaterar att rekrytering av 
skolpsykolog är genomförd. 

 stärker uppföljningen av enheternas förutsättningar att ge elever det särskilda stöd 
som de behöver och i de fall det brister fatta beslut om riktade och kraftfulla åtgärder. 
I det systematiska kvalitetsarbetet eller intern kontroll bör nämnden med jämna 
mellanrum följa upp att utredningar, beslut och uppföljningar på varje skolenhet 
uppfyller kommunens riktlinjer och Skolverkets allmänna råd. (SKOLFS 2014:40) 

 särskilt följa upp negativa och positiva konsekvenser av distans- och fjärrundervisning 
på elevernas måluppfyllelse. 

Revisorerna önskar ett yttrande på de iakttagelser, kommentarer, bedömningar och 
rekommendationer som återfinns i bifogad granskningsrapport. Yttrandet skall vara 
revisorerna tillhanda senast den 15 juni 2022. 

Yttrande/Bedömning 
Se bilaga 1.  

Finansiering 
Ej aktuellt. 
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Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Redovisade underlag bilaga 1 och 1.1 

Beslutet skickas till 
KPMG 
Förvaltningschef P.H. 
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§ 72/2022  Elevuppföljning för maj och förskolekö för juni månad 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för redovisningen och tar den till protokollet.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef, Patrik Håkansson redovisar elevuppföljning för maj månad och förskolekön 
för juni månad 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Det finns inget barnrätts- och jämställdhetsperspektiv att ta hänsyn till.  
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§ 73/2022  Arbetskläder inom förskola och fritidshem 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att genomföra inköpen samt årligen avsätta medel i budget för 
kontinuerliga klädinköp. 

Ärendebeskrivning 
2016 upphandlades arbetskläder till alla tillsvidareanställda medarbetare samt 
visstidsanställda över 6 månader inom förskola och fritidshem. 2019 gjordes en 
komplettering för att ersätta söndriga kläder. Det har inte avsatts några medel i budget för att 
hantera kompletterande inköp tex vid nyanställning, slitage etc, vilket gjort att det nu saknas 
arbetskläder. 

Det finns önskemål om att utöka befintligt set med jeansskjortor, t-shirts, regnkläder och 
kängor. 

Yttrande/Bedömning 
Om arbetsgivaren fortsatt ska erbjuda arbetskläder till medarbetare inom förskola och 
fritidshem bör nämnden fatta beslut om detta, nämnden bör även avsätta medel i budget för 
att hantera kontinuerliga inköp tex ersätta trasiga kläder, komplettering vid nyanställning etc. 
Nämnden behöver ta ställning till om nämnden även vill erbjuda andra plagg. Vilket i så fall 
innebär en inventering av behov samt kostnadsberäkning. 

Finansiering 
Avsätta en årlig budget om 40tkr för klädinköp. Hanteras inom befintlig budget. Vilket innebär 
att andra inköp prioriteras ned. 

Kostnaden för förskolan/fritidshem 2022 blir cirka 25 000kr respektive 36 000kr, totalt cirka 
61 000kr. Därefter en årlig kostnad på cirka 40 tkr.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Jämställdhetsperspektivet har beaktats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
Förvaltningsekonom I.P. 
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§ 74/2022  Allmän förskola - Förändring av taxa 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att anta regelförändringen och i övrigt ta informationen till 
protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda alla barn 
förskola under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. Det gäller oavsett vilken 
sysselsättning föräldrarna har. De 525 timmarna ska vara avgiftsfria. Källor: 8 kapitlet 3–7, 
12, 16 och 20 §§ skollagen. 525 timmar motsvarar 15 timmar i veckan under läsåret. 
Olofströms kommun erbjuder idag 16 timmar i veckan. 

I Olofströms kommun finns i nuläget ingen reducering av dom 525 timmarna för 3-5 åringar 
som vistas på förskolan mer än 16 timmar. Mot bakgrund av detta så vill 
Utbildningsförvaltningen införa två olika taxekategorier, en för allmän förskola (avgiftsfri) och 
en för 3-5 åringar (betald plats).  

Regelverket idag gällande allmän förskola: 

I nuläget görs inget avdrag på förskoleavgiften för de vårdnadshavare som har sina barn mer 
än 16 timmar på förskolan och faller under allmän förskola. I nuläget är fakturering styrd på 
schema vilket innebär att om schemat understiger 16 timmar oavsett vilka tider så blir det 
avgiftsfritt. Ytterligare en konsekvens av detta är att vårdnadshavare som har ett 
omsorgsbehov utöver dessa 525 timmar t ex vid arbete eller studier inte har blivit debiterade 
när schemat understiger 16 timmar, vid tider som avviker från läsårstiden. 

Förslag på hur förändringen ser ut: 

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år finns valmöjligheten att ansöka om 
placering i allmän förskola. Allmän förskola omfattar 16 timmar/vecka och följer skolans 
läsårstider, vilket betyder att barnet är ledig skolans lov och studiedagar. Platsen är 
avgiftsfri.  

Med bakgrund av vad skolverket säger föreslår utbildningsförvaltningen införa ett avdrag på 
25,24% på förskoleavgiften för vårdnadshavare som har sina barn på förskolan mer än 16 
timmar.  

Bakgrund för uträkningen på 25,24% är baserat på att en årsarbetstid är 52 veckor och en 
veckoarbetstid är på 40 timmar. Detta innebär en årsarbetstid på 52 veckor x 40 timmar = 
2080 timmar. Avgiftsfria timmar för allmän förskola är 525 timmar på ett år. Uträkning av 
procentsatsen blir då 525 timmar/2080 timmar = 25,24%. 

Detta sker för att kompensera den avgiftsfria allmänna förskolan som omfattar 525 timmar/år. 
Avdraget sker fortlöpande även under juni, juli och augusti 

Om vårdnadshavare endast har behov av 16 timmar/vecka pga arbete eller studier, men 
med avvikande tider än vad allmän förskola erbjuder räknas platsen som en ordinarie plats 
och faktureras därefter. 
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Vid föräldraledighet eller arbetssökande har vårdnadshavare rätt att lämna sitt barn på 
förskolan även under lov och studiedagar men då blir platsen en betald plats. Om 
vårdnadshavare däremot väljer att inte har sina barn på förskolan under lov och studiedagar 
så går man under allmän förskola vilken är avgiftsfri.  

Yttrande/Bedömning 
Förändringen av regelverket bedöms som nödvändig. Regelverket för barnomsorgen 
uppdateras enligt ovan. 

Finansiering 
Denna åtgärd kommer att medföra en ökad på kostnad på ca 75 000 kr/månad, vilket blir 
900 000 kr på ett år. Uträkningen är baserad på februari månads intäkter för barnomsorgen 
där intäkten var 295 472 kr för 3-5 åringar. En reducering med 25,24% blir då 74 577 
kr/månad.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H.  
Förskolerektorer  
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§ 75/2022  Regler inom förskola och fritidshem gäller från och med 2022 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna gjorda revideringar samt dokumentet i sin helhet. 

Ärendebeskrivning 
Regelverket för barnomsorg och fritidshemsverksamhet revideras årligen och syftar 
sammanfattningsvis till att barnomsorgen i Olofströms kommun skall bedrivas enhetligt. 

Det som regleras är bland annat avgifter, rättigheter och skyldigheter för vårdnadshavare. 

Två större förändringar är gjorda vid revideringen. Under rubriken ”Placering av barn/elever 
på förskola och fritidshem” är det en helt ny text, tidigare text låg inte helt i linje med aktuell 
lagstiftning. Texten under rubriken ”Allmän förskola” är även den ny. 

Arbetssökande definieras som aktivt sökande och inskriven vid arbetsförmedlingen. 

Förtydligande angående vårdnadshavare som är sjukskrivna. 

Förtydligande om att barn till föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare är lediga 
under sommarförskolan/fritids. 

Det har dessutom gjorts ett par mindre justeringar i texten, vilka är markerade i dokumentet. 
Samt att ett stycke har strukits på grund av texten ej längre är tillämpbar. 

Finansiering 
Ej aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till nya regler inom förskola och fritidshem  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.h. 
Förskolerektorer 
Rektorer grundskola 

  



 Protokoll 35(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 76/2022  UBN 2022/1373  
 

§ 76/2022  Genomlysning av gymnasieskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av 
gymnasieskolan.  Presentation på Utbildningsnämndens sammanträde 5 september. 

Ärendebeskrivning 
På arbetsutskottets sammanträde, ärendet Ekonomisk uppföljning UBNAU § 31/2022-05-23, 
diskuterades gymnasieskolans budget. 

På dagens sammanträde beslutade Utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomlysa gymnasieskolans verksamhet. Presentation på Utbildningsnämndens 
sammanträde 5 september 2022. 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 36(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 77/2022  UBN 2022/1251  
 

§ 77/2022  Gymnasieingenjör - vidareutbildning i form av ett fjärde 
tekniskt år ((T4) 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att avveckla fjärde tekniska året vid Nordenbergsskolan. 

Ärendebeskrivning 
En elev som går eller har gått ett treårigt teknikprogram kan bygga på med ett fjärde 
utbildningsår och ta examen som gymnasieingenjör. 

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till den som vill studera ett extra år för att få 
en utbildning som ger goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger 
också praktiska kunskaper i nära samarbete med näringslivet som gör det lättare att klara en 
högskole- eller civilingenjörsutbildning. 

Huvudmän kan söka statsbidrag föra att anordna ett fjärdetekniskt år. När en ansökan görs 
så ska den grunda sig på en elevprognos för att se om utbildningen lockar ett tillräckligt stort 
antal elever. I Olofström har man angett 10 platser. 

Sedan läsåret 2015/2016 har antalet elever varit: 

Läsår Antagna  Examen Utfall, kr Läsår Antagna Examen Utfall, Kr 

15/16 ? 5 -210tkr 19/20 7 7 +66tkr 

16/17 4 2 -624tkr 20/21 9 6 -72tkr 

17/18 6 4 -462tkr 21/22 5 3 -486tr 

18/19 11 7 +66tkr 22/23 5*     

* Sista ansökningsdag 15/5 

Totalt: ca -1,7mkr sedan läsåret 2015/2016 

Nordenbergsskolan har utan framgång sett över möjligheten att hitta samverkansformer med 
bland annat vuxenutbildningen/yrkeshögskolan.  

Yttrande/Bedömning 
Mot bakgrund av det rådande budgetläget är det rimligt att avveckla T4 vid 
Nordenbergsskolan, då intresset från eleverna är lågt. 

Sedan start har T4 ett totalt minusresultat på ca 1,7 mkr.  

Ordförande i Teknik college lokala styrgrupp samt processledaren för Teknik college är 
informerade om att frågan finns på agendan. De ser helst att utbildningen drivs vidare. 

Finansiering 
Delvis via statsbidrag resterande via kommunala medel. 



 Protokoll 37(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 77/2022  UBN 2022/1251  
 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 
Teknik College 
Förvaltningschef P.H. 
Rektorer gymnasiet 

  

  



 Protokoll 38(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 78/2022  UBN 2022/1261  
 

§ 78/2022  Riktlinjer för prövning av fri kvot vid gymnasieantagning I 
Karlshamn, Olofström och Ronneby kommun 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjerna till dess ny delegationsordning är beslutad. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Gymnasieförordningen ska ett begränsat antal platser (fri kvot) avsättas för dem som:  

1. På grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller  

2. Kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med 
betygen från grundskolan.  

Antalet platser som ingår i den fria kvoten ska utökas om sådana utlandssvenska elever som 
avses i 29 kap. 7 § skollagen (2010:800) söker till en utbildning. Huvudmannen beslutar om 
det antal platser som ska avsättas för dem som uppfyller kraven under punkt 1 eller punkt 2 
(GyF 7 kap3§). 

Ovanstående är inte reglerat i delegationsordningen i Olofströms kommun.  

Finansiering 
Ej aktuellt 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Riktlinjer för prövning av fri kvot vid gymnasieantagningen i Karlshamn, Olofström och 
Ronneby kommun. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 39(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 79/2022  UBN 2022/1374  
 

§ 79/2022  Ledningssystem för Elevhälsans medicinska insats 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna ” Ledningssystem för Elevhälsans medicinska 
insats”. 

Ärendebeskrivning 
Med hälso- och sjukvård avses enligt 1§ HSL åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda 
och behandla skador och sjukdomar. All verksamhet som skolsköterskor och skolläkare 
bedriver är hälso- och sjukvård.  

Socialstyrelsen har gällande psykologers arbete i elevhälsan i SOU 2011:58 konstaterat att 
utredning av funktionsnedsättning och sjukdom, remisser till annan hälso-och sjukvård samt 
samtalskontakter är arbetsuppgifter som ska betraktas som hälso- och sjukvård.  

Den medicinska insatsen av elevhälsan, EMI, styrs förutom av skollagen (2010:800) och 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) även av Patientsäkerhetslagen (2010:659). 
Patientdatalagen (2008:355), Patentlagen (2014:821), Offentlighet- och sekretesslagen 
(2009:400), samt vissa av socialstyrelsens föreskrifter. 

Beslutet skickas till:  
Chef Elevhälsan 

  



 Protokoll 40(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 80/2022  UBN 2022/1253  
 

§ 80/2022  Avtal med Blekingetrafiken gällande upphandling av 
skolskjuts från och med augusti 2024 - översyn av befintlig 
skolskjutstrafik 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar:  

 att förvaltningen förbereder information till berörda elever gällande borttagande av 
busskort från och med augusti 2024. 

 att förvaltningen gör en översyn av skolskjutstrafiken med syfte att eleverna på 
Ekerydsområdet som har mindre än två kilometer till skolan ej längre är berättigade 
till skolskjuts. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal gällande upphandlad skolskjutstrafik, fyra fordon á 48 platser per buss, 
löper ut juni 2024. Nytt avtal, avtalsförslag om fyra fordon á 48 platser per buss, som gäller 
från och med augusti 2024 har inkommit till Utbildningsförvaltningen för underskrift. Detta 
under förutsättning att Olofströms kommun önskar att Blekingetrafiken upphandlar dessa 
fordon. 

Under de 12 åren som avtalet har löpt/löper har turerna i stort sett varit öppna för 
allmänheten. Elever som har åkt med de fem linjerna 683, 684, 686, 687 och 689 har erhållit 
ett busskort. För busskorten har Olofströms kommun betalt ett fast pris per termin. Det har 
inneburit att eleverna kan åka med andra linjer samt under studiedagar och de kortare loven. 

Dock har Olofströms kommun varit den enda kommunen i Blekinge som har haft ett sådant 
avtal med Blekingetrafiken. 

I det nya avtalsförslaget från Blekingetrafiken är ovanstående borttaget för att alla kommuner 
i Blekinge ska ha samma villkor. Det innebär att inga elever får busskort och att eleverna 
hänvisas till den skolskjuts som finns. Eleven kan välja att åka med senare linjetrafik, om det 
finns, men får då bekosta det själv. 

För att kunna utnyttja fordonen på bästa sätt måste en översyn av befintlig skolskjutstrafik 
göras. 

Skolskjuts till Brännaregårdsskolan 

Vid flytt av Ekeryds skola till Brännaregårdsskolan beslöt Utbildningsnämnden att så länge 
trafiksäkerheten vid övergångsstället vid ”Maxirondellen” inte var trafiksäkert skulle eleverna 
från förskoleklass upp till årskurs 3 erbjudas skolskjuts. Idag är det cirka 190 elever som har 
skolskjuts till Brännaregårdsskolan. Elevunderlaget, dvs elever som har under två kilometer 
till Brännaregårdsskolan kräver två fordon à 48 platser morgon och eftermiddag. Samt att 
även vår entreprenör Telepass har skolturer med elever som har mindre än två kilometer till 
skolan. 

Höjning av trafiksäkerhet övergångsstället vid ”Maxirondellen” 



 Protokoll 41(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 80/2022  UBN 2022/1253  
 

Via en motion om säkrare hållplatser gjordes en undersökning om trafiksäkerheten vid 
övergångsstället vid ”Maxirondellen. Ärendet var uppe i KSAU och beslut togs om åtgärder 
för att höja trafiksäkerheten vid platsen, KSAU § 132/2021-06-01. 

En trafiksäkerhetsåtgärd som redan finns på platsen är ”herr gårman” med blinkande lampor 
som varnar bilister att personer vill gå över övergångsstället. 

Vidare konstaterades att större trafiksäkerhetsproblem inte förekommer på platsen och att 
tillsammans med beslutade åtgärder kan skolskjutsen för elever som framförallt är boende 
på Ekerydsområdet och har under två kilometer till skolan tas bort. 

Åtgärderna som beslutades har genomförts av teknisk samordnare. Åtgärder så som sänkt 
hastighet från 50 km/h till 40 km/h, extra belysning (punktbelysning) samt röjning av buskar 
och grenar. 

Varningsskylt för skolbarn kommer att sättas upp. 

Sammantaget bör åtgärderna som gjorts vara tillräckliga för att ta bort skolskjuts från 
Ekerydsområdet för de elever som har mindre än två kilometer från folkbokföringsadress till 
skolan. 

Detta för att fordonen ska kunna utnyttjas bättre för de elever som har avstånd enligt 
Olofströms kommuns skolskjutsreglemente. 

Med tanke på nytt avtal med Blekingetrafiken som gäller från och med augusti 2024 är det 
lämpligt att utföra åtgärder enligt förslag till beslut i samband med det. 

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef P.H. 
Skolskjutsansvarig L.N.K. 

  



 Protokoll 42(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 81/2022  UBN 2022/3  
 

§ 81/2022  Meddelande 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att meddelandena som information till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelande presenterades på dagens Utbildningsnämnd: 

Ärendenr Handlingsnr Innehåll 

2021/2617 10 Redovisning kränkande behandling 20220414-20220601 

2022/3 20 
Delgivning. Beslut KSPU § 24/2022 Anpassade öppettider i 
medborgarcenter under renovering 

2022/1291 2 
För kännedom: Expediering av beslut från Karlshamns kommun - 
KS § 136/2022 Utseende av attestanter för Sörgårdens 
aktivitetsfond 

2021/1077 33 
KF § 46/2022 Avsägelse/fyllnadsval som ersättare i 
Utbildningsnämnden - Ana Pezo (KD) 

2022/3 19 
Delgivning: KF § 42/2022 Överföringar från 2021 till 2022 
avseende driftsprojekt 

2022/3 18 
Delgivning: KF § 41/2022 Överföringar från 2021 till 2022 
avseende investerings- och 
exploateringsprojekt/investeringsbudget 

2021/1094 34 
Delgivning: KF § 29/2022 Beviljande av ansvarsfrihet 2021 
utbildningsnämnden 

  



 Protokoll 43(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 82/2022  UBN 2022/4  
 

§ 82/2022  Redovisning av delegationsbeslut 

Utbildningsnämndens beslut: 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande delegationsbeslut under perioden 20220415 – 20220602 redovisades på dagens 
Utbildningsnämnd: 

Ärendenr Handlingsnr Innehåll Namn 

2022/758 10 Beslut Skolval inför förskoleklass 2022/2023  Skolskjutsans 

2022/1011 1 
Avtal om interkommunal ersättning med 
Ronneby kommun 

Förvaltningschef 

2022/1059 2 
Beslut om skolskjuts till Brännaregårdsskolan på 
grund av flytt  

Skolskjutsans 

2022/1060 2 
Beslut om skolskjuts till Brännaregårdsskolan på 
grund av flytt  

Skolskjutsans 

2022/1071 2 Beslut om skolskjuts till Högavångsskolan Skolskjutsans 

2022/1072 2 Beslut om skolskjuts till Högavångsskolan  Skolskjutsans 

2022/1165 2 Beslut om skolskjuts till Högavångsskolan  Skolskjutsans 

2022/1164 2 Beslut om skolskjuts till Högavångsskolan  Skolskjutsans 

2022/1162 1 
Ansökan om skolskjuts till Vilboksskolan - 
förberedelseklass 

Skolskjutsans 

2022/1161 1 
Beslut och ansökan om skolskjuts till 
Vilboksskolan - förberedelseklass  

Skolskjutsans 

2022/1159 1 
Beslut och ansökan om skolskjuts till 
Vilboksskolan - förberedelseklass  

Skolskjutsans 

2022/1158 1 
Beslut och ansökan om skolskjuts till 
Vilboksskolan - förberedelseklass  

Skolskjutsans 

2022/1156 1 
Beslut och ansökan om skolskjuts till 
Vilboksskolan - förberedelseklass 

Skolskjutsans 



 Protokoll 44(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 82/2022  UBN 2022/4  
 

2022/1155 1 
Beslut och ansökan om skolskjuts till 
Vilboksskolan - förberedelseklass 

Skolskjutsans 

2022/1154 1 
Ansökan och beslut om skolskjuts till 
Vilboksskolan - förberedelseklass  

Skolskjutsans 

2022/1152 1 
Ansökan och beslut om skolskjuts till 
Vilboksskolan - förberedelseklass 

Skolskjutsans 

2022/758 20 Beslut Skolval inför förskoleklass 2022/2023 Skolskjutsans 

2022/758 19 Beslut Skolval inför förskoleklass 2022/2023  Skolskjutsans 

2022/758 18 Beslut Skolval inför förskoleklass 2022/2023  Skolskjutsans 

2022/1281 2 
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende till 
Högavångsskolan 

Skolskjutsans 

2022/1273 2 
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende 
Kyrkhults skola 2022/2023 

Skolskjutsans 

2022/1293 2 
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende till 
Brännaregårdsskolan- avslag 

Skolskjutsans 

2022/1327 2 
Beslut om skolskjuts till Högavångsskolan vid 
växelvist boende  

Skolskjutsans 

2022/1326 2 
Beslut om skolskjuts till Högavångsskolan vid 
växelvist boende  

Skolskjutsans 

2022/1323 2 
Beslut om skolskjuts till Jämshögs skola vid 
växelvist boende  

Skolskjutsans 

2022/1322 2 
Beslut om skolskjuts till Jämshögs skola vid 
växelvist boende  

Skolskjutsans 

2022/1319 2 
Beslut om skolskjuts till Jämshögs skola vid 
växelvist boende 

Skolskjutsans 

2022/1315 2 
Beslut om skolskjuts till Högavångsskolan vid 
växelvist boende  

Skolskjutsans 

2022/1314 2 
Beslut om skolskjuts till Kyrkhults skola vid 
växelvist boende  

Skolskjutsans 



 Protokoll 45(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 82/2022  UBN 2022/4  
 

2022/1312 2 
Beslut om skolskjuts till Brännaregårdsskolan vid 
växelvist boende 

Skolskjutsans 

2022/1363 2 
Beslut om skolskjuts till Högavångsskolan vid 
växelvist boende 

Skolskjutsans 

2022/1362 2 
Beslut om skolskjuts till Kyrkhults skola vid 
växelvist boende 

Skolskjutsans 

2022/1361 2 
Beslut om skolskjuts till Kyrkhults skola vid 
växelvist boende 

Skolskjutsans 

2022/1329 2 
Beslut om skolskjuts till Högavångsskolan vid 
växelvist boende  

Skolskjutsans 

2022/4 10 
Redovisning av delegationsbeslut 
vuxenutbildning och YHS 

Rektor 

2022/1253 5 
Avtal med Blekingetrafiken gällande 
upphandling av skolskjuts från och med augusti 
2024  

Förvaltningschef 

2022/1444 2 
Beslut om skolskjuts vid växelvis boende till 
Jämshögs skola  

Skolskjutsans 

2022/1453 2 
Beslut om skolskjuts till Brännaregårdsskolan - 
avslag 

Skolskjutsans 

2022/1454 2 
Beslut om skolskjuts till Brännaregårdsskolan- 
avslag 

Skolskjutsans 

2022/1452 2 
Beslut om skolskjuts till Kyrkhults skola vid 
växelvis boende  

Skolskjutsans 

  



 Protokoll 46(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 83/2022  UBN 2022/5  
 

§ 83/2022  Kurser, konferenser och inbjudningar 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden har inga kurser, konferenser eller inbjudningar att ta beslut om. 

Beslut om att ledamöter erbjuds att delta på skolavslutningar, arvode och förlorad 
arbetsförtjänst utgår. 

Ärendebeskrivning 
Inga kurser, konferenser och inbjudningar föreligger 

Beslut tas om deltagande på skolavslutningar. Arvode och förlorad arbetsförtjänst utgår. 

Beslutet skickas till:  
Till berörda ledamöter via protokollet. 

  



 Protokoll 47(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 84/2022  UBN 2022/3  
 

§ 84/2022  Härlig sommar 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden önskar alla inom Utbildningsförvaltningen en härlig sommar. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden önskar alla inom Utbildningsförvaltningen en härlig sommar! 

Utbildningsnämndens ordförande önskar alla ledamöter och utbildningsförvaltningens 
medarbetare en härlig sommar. 

Oppositionen önskar ordförande, alla ledamöter och utbildningsförvaltningens medarbetare 
en härlig sommar. 

Beslutet skickas till:  
Utbildningsnämndens ledamöter via protokollet 
Utbildningsförvaltningens medarbetare 

  



 Protokoll 48(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 85/2022  UBN 2021/2431  
 

§ 85/2022  Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 5 
september 2022 blir Utbildningsnämnd 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottets sammanträde den 5 september blir 
Utbildningsnämnd. 

Ärendebeskrivning 
På grund av det rådande ekonomiska läget behöver arbetsutskottets sammanträde den 5 
september 2022 ändras till ett sammanträde för Utbildningsnämnden.  

Beslutet skickas till:  
Utbildningsnämndens ledamöter via protokollet 
Förvaltningschef P.H. 
Förvaltningssekreterare L.N.K. 

  



 Protokoll 49(49) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-13  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 85/2022  UBN 2021/2431  
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