
 Protokoll 1(38) 

 Sammanträdesdatum  
 

 2023-03-06  
 Utbildningsnämnden  

 

Plats: Klockrike, Folkets Hus  

Tid: 09:00 - 12:45 

Paragraf 21 - 46 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Tamam Abou-Hamidan (S)   
Malin Åman (C)   
Peter Stenberg (SD)   
Hans Jonsson (S)   
Jenny Bengtsson (S)   
Marita Orvegren (S) Mikael Kjellberg  
Thomas Eriksson (C)   
Peter Holmström (SD) Eva Sepsei  
Joakim Thalsö (SD)   
Marianne Eriksson (M)   
Ingrid Brånsjö (KD)   
 
Övriga deltagare: 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Lisbeth Nygaard Karlsson, förvaltningssekreterare 
Daniel Stjernquist, kvalitetsutvecklare §§ 21-23 
Anna Blissing, fastighetssamordnare §§ 24-25 
Pasi Perätalo, driftingenjör § 24-25 
Marie Ahonen, ekonom § 24 
Eva Areschoug Mårtensson (V) 
Per-Erik Öhrn (KD) 
Bea Magnstedt (C) 
Lena Wallin (SD) 
 
 
 
Sekreterare: 

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

 
Ordförande: 

 
 ..................................................................................... 
Tamam Abou-Hamidan 

 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Peter Stenberg 

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



  
Anslagsbevis: Protokollet är justerat 13 mars 2023 och anslås under perioden 14 

mars - 5 april 2023. Protokollet finns på utbildningskontoret och 
tillkännages digitalt på www.olofstrom.se 



   
  3(38) 
   

 

 Sammanträdesdatum  
 Utbildningsnämnden  2023-03-06  

 

 

Ärendelista 

 § 21 Godkännande av ärendelista  

 § 22 Information och utbildning för ledamöterna i 

utbildningsnämnden 

 

 § 23 Information om läsårstider 2024/2025 och 

2025/2026 

 

 § 24 Handlingsalternativ för Högavångsskolan  

 § 25 Dimensionering Kyrkhults skola  

 § 26 Aktuell information  

 § 27 Ledamöters rapporter från samråd 2022/2023  

 § 28 Val av representanter, ersättare, till 

samrådsgrupper inom förskola och skola 

 

 § 29 Bidragsbelopp till friskolor för verksamheterna 

pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, 

förskoleklass och grundskola 2023 

 

 § 30 Kommunal prislista för förskola, fritidshem, 

förskoleklass och grundskola år 2023 

 

 § 31 Elevuppföljning och förskolekö för februari  

 § 32 Villkor för vidareutbildning förskolelärare  

 § 33 För yttrande av utbildningsnämnden - Förslag 

att genom gratis barnomsorg skapa 

befolkningsmässig utveckling av kommune 

 

 § 34 Översyn av elevers ersättningsbelopp för APL  

 § 35 Industritekniska programmets maskinpark  

 § 36 Utbildningsplan för introduktionsprogrammen 

Nordenbergsskolan 2023/2024 

 

 § 37 Gymnasieorganisation 2024/2025 

Nordenbergsskolan 

 

 § 38 Regional planering och dimensionering av 

gymnasial utbildning 

 

 § 39 Revidering av arkivbeskrivning samt 

arkivredogörare 

 



   
  4(38) 
   

 

 Sammanträdesdatum  
 Utbildningsnämnden  2023-03-06  

 § 40 Patientsäkerhetsberättelse 2022 för den 

medicinska delen inom elevhälsan 

 

 § 41 Medarbetarenkäten 2022  

 § 42 Återrapportering av dataskyddsombudet 

arbete för år 2022 

 

 § 43 Redovisning skolskjuts Kyrkhult -  

 § 44 Meddelande  

 § 45 Redovisning av delegationsbeslut  

 § 46 Kurser, konferenser och inbjudningar 

Utbildningsnämnden 

 

 

  



   
  5(38) 
   

 

 Sammanträdesdatum  
 Utbildningsnämnden  2023-03-06  

 

§ 21/2023  Godkännande av ärendelista 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen. 

Till justerare väljer Peter Stenberg (SD). 

  



 Protokoll 6(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 22/2023  UBN 2023/42  
 

§ 22/2023  Information och utbildning för ledamöterna i 
utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut: 

Information ges och utbildning hålls för utbildningsnämndens ledamöter. 

Ärendebeskrivning 
Allmän information om exempelvis kommunikation, anmälan av frånvaro med mera. 

Utbildningen syftar till att få kännedom om bland annat lagar som styr skolan samt om 
verksamheterna inom utbildningsnämndens område. 

Enligt beslut, UBN §154/2022-12-12, erhåller ledamöterna arvode och förlorad 
arbetsförtjänst vid deltagande. 

Beslutet skickas till:  
Förvaltningssekreterare L.N.K. 

  



 Protokoll 7(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 23/2023  UBN 2023/504  
 

§ 23/2023  Information om läsårstider 2024/2025 och 2025/2026 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt delegationsordningen, 7.1, 10.8 och 11.15, är det förvaltningschef som fastställer 
läsårstider för förskoleklass, grundskola och gymnasiet. 

Information om läsårstider för 2024/2025 och 2025/2026 ges på dagens sammanträde. 

Läsårstiderna är gemensamma för kommunerna i Blekinge. Sannolikt kommer det bli olika 
mindre undantag för till exempel internat, lovskola, studentdag etcetera. 

Beslutet skickas till:  
Kvalitetsutvecklare D.S. 
Verksamheten 

  



 Protokoll 8(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 24/2023  UBN 2022/2652  
 

§ 24/2023  Handlingsalternativ för Högavångsskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie gällande 
förslag 3. Förstudien ska innehålla bland annat förslag till plats samt kombination med 
idrottshall. 

Återrapportering till utbildningsnämnden 18 september 2023. 

Reservation 
Marianne Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Marianne Eriksson (M) begär återremiss i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag gällande Högavångsskolan. Förslag 2 - renovering 
och tillbyggnad  samt förslag 3 -  bygga ny skola. 
Efter votering finner ordförande att utbildningsnämnden beslutar att gå vidare med förslag 3. 

Votering 
Ordförande begär votering gällande förslag 3.  

Ja - 6 röster 
Nej - 3 röster 
Avstår - 2 röster 

Ärendebeskrivning 
Inriktningsbeslut ska tas om hur Olofströms kommuns högstadieskola ska se ut i framtiden. 
Tre förslag har tagits fram och utbildningsnämnden har enligt tidigare beslut valt att gå vidare 
med förslag 1 och 2.  

Anna Blissing, fastighetssamordnare, Pasi Perätalo, driftsingenjör, och Marie Ahonen, 
ekonom, föredrar ärendet. 

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

  



 Protokoll 9(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 25/2023  UBN 2023/245  
 

§ 25/2023  Dimensionering Kyrkhults skola 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Patrik Håkansson föredrar ärendet. 

De kommande 2-3 åren kommer det att råda en lokalbrist i Kyrkhults skola. Orsaken är att 
kommande barngrupper är förhållandevis stora. En elev med rörelsehinder kommer att börja 
på skolan vilket leder till begränsningar för lokalutnyttjandet. 

Andelen elever i behov av särskilt stöd ökar vilket bland annat lett till att skolan skapat en så 
kallad resursgrupp, vilken även den kräver lokaler. 

Skolan upplever sig redan idag begränsade i att skapa en bra organisation på grund av 
bristen på rum. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Bilaga dimensionering Kyrkhults skola 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 10(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 26/2023  UBN 2022/2899  
 

§ 26/2023  Aktuell information 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Aktuell information från förvaltningen presenteras av förvaltningschef Patrik Håkansson. 

 Information om ärenden i verksamheterna 

 Resursfördelning budget 2024 

 Ansökan till KS förfogande gällande KAA, Bättre och bättre undervisning 

 Yrkeshögskolan  

  

  



 Protokoll 11(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 27/2023  UBN 2022/1425  
 

§ 27/2023  Ledamöters rapporter från samråd 2022/2023 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tar informationen till protokollet. 

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

Inga samrådsmöten har hållits ännu. 

  



 Protokoll 12(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 28/2023  UBN 2022/2608  
 

§ 28/2023  Val av representanter, ersättare, till samrådsgrupper inom 
förskola och skola 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att utse ersättare till representanter inom förskola och skola 
enligt nedanstående. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden inrättar till varje enhet med förskola/skola en samrådsgrupp under 
mandatperioden. I samrådsgruppen ingår företrädare för nämnd, elever/föräldrar och 
personal. Samrådsgrupperna sammanträder minst tre gånger per år och protokollförs av 
rektor som är sekreterare. 

Samrådsgruppen är ett forum för att behandla frågor som är av stor betydelse för elever 
samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner. 

Utbildningsnämnden utser ordförande och vice ordförande till samrådsgrupp och rektor är 
sekreterare vid samrådsgrupp. 

På utbildningsnämndens sammanträde 23 januari, UBN § 14/2023-01-23, utsågs endast 
ledamöter. Val ska göras av ersättare. 

Skola/Förskola                                 Ledamot                      Ersättare 

Ekeryds/Brännaregårdens förskola  Jenny Bengtsson          Marianne Eriksson 

Brännaregårdsskolan                       Jenny Bengtsson          Marianne Eriksson 

Vilbokens förskola                             Hans Jonsson              Peter Stenberg 

Vilboksskolan                                    Hans Jonsson              Peter Stenberg 

Jämshög/Gränums förskola              Mikael Kjellberg            Lena Wallin 

Jämshögs/Gränums skola                Mikael Kjellberg             Lena Wallin 

Kyrkhults förskola                             Malin Åman                    Ingrid Brånsjö 

Kyrkhults skola                                 Malin Åman                    Ingrid Brånsjö 

Högavångsskolan                            Thomas Eriksson            Marianne Eriksson 

Elevrådet Nordenberg                     Tamam Abou Hamidan    Joakim Thalsö 

Komvux                                            Hans Jonsson                  Tamam Abou Hamidan 

Musikskolan                                     Tamam Abou Hamidan     Ingrid Brånsjö 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningssekreterare L.N.K. 
Berörda 

  



 Protokoll 13(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 29/2023  UBN 2023/108  
 

§ 29/2023  Bidragsbelopp till friskolor för verksamheterna pedagogisk 
omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola 2023 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna bidragsbeloppen till friskolor för verksamheterna 
pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola 2023. 

Ärendebeskrivning 
Hemkommunen ska lämna bidrag för barn och elever i fristående skolor. 

Enligt skollagen ska bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till egna verksamheter. 
Detta innebär att likabehandlingsprincipen råder. 

Kommunens budget ska ligga till grund för bidragets storlek till fristående skolor. Bidraget 
ska bestå av ett grundbelopp. 
Tilläggsbelopp kan betalas ut men kräver en överenskommelse mellan Olofströms kommun 
och den enskilda skolan utifrån elevens behov. 

Bidragsbeloppets storlek, grundbeloppet och tilläggsbeloppet, kan överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 

Grundbelopp inkl 6% moms       

  LÄSÅR TERMIN MÅNAD 

PEDAGOGISK OMSORG       

Över 35 h/vecka 98 738 49 369 8 228 

20-35 h/vecka 77 122 38 561 6 427 

Under 20 h/vecka 55 461 27 731 4 622 

FÖRSKOLA  128 601 64 301 10 717 

FRITIDSHEM 26 425 13 213 2 202 

Friskolan/Mottagarkommunen fakturerar barnomsorgsavgift   

Eventuella tilläggsbelopp enligt överenskommelse     

        

FÖRSKOLEKLASS 51 490 25 745 4 291 

GRUNDSKOLA 99 679 49 840 8 307 



 Protokoll 14(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 29/2023  UBN 2023/108  
 

Eventuella tilläggsbelopp enligt överenskommelse     

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef P.H. 
Ekonom I.P. 

  



 Protokoll 15(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 30/2023  UBN 2023/109  
 

§ 30/2023  Kommunal prislista för förskola, fritidshem, förskoleklass och 
grundskola år 2023 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna den kommunala prislistan för förskola, fritidshem, 
förskoleklass och grundskola år 2023. 

Ärendebeskrivning 
Tilläggsbelopp kan betalas ut men kräver en överenskommelse mellan 

Olofströms kommun och den enskilda skolan utifrån elevens behov. 

Grundbeloppet och tilläggsbeloppet, kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

  LÄSÅR TERMIN MÅNAD 

FÖRSKOLA  116 995 58 498 9 750 

FRITIDSHEM  24 891 12 446 2 074 

Friskolan/Mottagarkommunen fakturerar barnomsorgsavgift   

Eventuella tilläggsbelopp enligt överenskommelse     

        

FÖRSKOLEKLASS 48 454 24 227 4 038 

GRUNDSKOLA 93 317 46 659 7 776 

Eventuella tilläggsbelopp enligt överenskommelse     

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef P.H. 
Ekonom I.P 

  



 Protokoll 16(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 31/2023  UBN 2022/1971  
 

§ 31/2023  Elevuppföljning och förskolekö för februari 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för redovisningen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef, Patrik Håkansson redovisar elevuppföljning och förskolekö för februari 
månad. 

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

  



 Protokoll 17(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 32/2023  UBN 2022/2251  
 

§ 32/2023  Villkor för vidareutbildning förskolelärare 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa ”Villkor för vidareutbildning förskolelärare, 
exempel 1 (15 %)” 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndsmötet 2023-01-23 fick förvaltningen i uppdrag att samverka ”Villkor för 
vidareutbildning förskolelärare, exempel 1 (15%)” med omfattning av femton personer under 
mandatperioden, med studiestart 2023–2026. De medarbetare som redan är igång med 
studier inkluderas, ingen retroaktiv ersättning utgår.Ärendet lyftes som information i FÖSAM 
2023-02-01 samt ”samverkades” i ett extra insatt FÖSAM 2023-02-15. Arbetstagarparterna 
emotsatte sig inte villkoren, men hade några synpunkter. Se bilaga 1. 

Villkoren träder i kraft då nämnden fattat slutgiltigt beslut i frågan. 

Yttrande/Bedömning 
Utbildningsnämnden fastställer ”Villkor för vidareutbildning förskolelärare, exempel 1 (15%)”. 

Finansiering 
Sker inom befintlig ram.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. Se budgetmaterial, förslag till åtgärder 
budget 2023 avseende UBN, som föredrogs vid nämndsmötet 2022-10-03. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Förskollärarutbildning erfarenhetsbaserad 
Förskollärarutbildning erfarenhetsbaserad, villkor ver3 
Protokoll FÖSAM 20230215. 

  



 Protokoll 18(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 33/2023  UBN 2023/410  
 

§ 33/2023  För yttrande av utbildningsnämnden - Förslag att genom 
gratis barnomsorg skapa befolkningsmässig utveckling av kommune 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att yttra sig över skrivelsen. 
Presentation på utbildningsnämndens sammanträde 24 april 2023. 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse från Seniorrådet har inkommit till kommunstyrelsen: 

”Förslag att genom gratis barnomsorg skapa befolkningsmässig utveckling av kommunen”. 

Utbildningsnämnden ska yttra sig över den. Yttrandet presenteras på utbildningsnämndens 
sammanträde 24 april 2023. 

Beslutet skickas till:  
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 19(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 34/2023  UBN 2023/339  
 

§ 34/2023  Översyn av elevers ersättningsbelopp för APL 

Utbildningsnämndens beslut: 

 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1.ersättning per mil ska följa skatteverkets maxbelopp för skattefri bilersättning 
(milersättning) 

2.höja den totala ersättningsnivån under APL från 100 kr/dag till 120 kr/dag. 
 

Ärendebeskrivning 
Översyn av ersättningsbeloppen för elevers APL utifrån nuvarande schablon. 

1.Ersättningsnivå milersättning 

Ersättningsnivån för milersättning ligger för nuvarande på 18,50 kr/mil på 
Nordenbergsskolan.  

Enligt skatteverkets schablon höjdes ersättningsnivån till 25 kr/mil 2023. För att ligga i paritet 
med denna bör således skolan också höja sin milersättning.  

2.Ersättningsnivå totalt 

Det finns ett maxbelopp på 100kr/dag som en elev kan få i ersättning. Maxbeloppet består 
av: matersättning 40kr/dag samt milersättningen 18,50kr/mil. Nyttjar eleven matersättningen 
och milersättning får eleven ersättning för maximalt 3,2 mil/dag.  

Höjs milersättningen är det rimligt att även maxbeloppet justeras upp. 

Skolan vill kunna möjliggöra för eleven ta sig samma sträcka som tidigare med ersättning, 
varför det även föreslås en höjning av maxbeloppet från 100 kr dag till 120 kr kr/dag.  

Yttrande/Bedömning 
Det är fördelaktigt om ersättningsbelopp kan följa vedertagna schabloner och räknas upp 
med dessa. I detta fallet Skatteverkets milersättning. Det sparar bland annat administration 
och det finns något att koppla beslut till som ger en tydlighet. 

Finansiering 
Inom befintlig budget, vilket kan kräva omprioriteringar inom gymnasieverksamheten. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Att Nordenbergsskolan i större utsträckning kan utnyttja närområdet för att eleverna ska 
kunna få en APL-plats som förbereder individen på kommande yrkesliv på bästa sätt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
APL - Rutin Ersättningsansökan 
APL - Tillåtelse till eget fordon 
APL - Ersättningsansökan 
 



 Protokoll 20(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 34/2023  UBN 2023/339  
 

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

  



 Protokoll 21(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 35/2023  UBN 2022/2315  
 

§ 35/2023  Industritekniska programmets maskinpark 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet. Förvaltningen får i uppdrag 
att arbeta in investeringarna i budget för 2024. 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndsmötet 2022-11-14 fick förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna kommande 
investeringar i Industritekniska programmets maskinpark. Samt se över möjligheten till 
leasing och/eller sponsring. 

Anledningen till investeringen är att maskinparken är gammal. Maskinparken genererar höga 
reparationskostnader, reservdelar har utgått från sortimentet. Teknikcollege lokala styrgrupp 
med företagsrepresentanter inventerade 2019 IN-programmets utrustning och påtalade att 
den föråldrade maskinparken saknar relevans i förhållande till den utrustning som används 
och den kompetens som behövs. 

Kostnader 
Reinvestering: 3 767 318 kr 
Leasingavtal: 4 420 016 kr, 72 månader 

Rentalavtal: 3 566 160 kr, 72 månader 

Se Bilaga 1 Uppgradering av IN- maskinpark: Jämförelse mellan olika alternativ. 

Yttrande/Bedömning 
För att kunna attrahera elever samt förbereda eleverna för arbetsmarknaden måste 
Industriprogrammets maskinpark hålla en adekvat standard, vilket den inte bedöms göra. 
Därför är det nödvändigt med en upprustning av maskinparken. Hur det ska finansieras finns 
det inget svar på mer än att det inte ryms inom befintlig budget. Nämnden behöver ta 
ställning till alternativen som finns samt hur eventuell finansiering ska hanteras. 

Finansiering 

 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Bilaga industritekniska Nordenbergsskolan 
Bilaga 1,  ST-20 offert 
Bilaga 2, VF-2 offert 
Bilaga 3, STY-20Y offert 
Bilaga 4, VF2-plus offert. 
Bilaga 5, Sammanställning, reparationer IN-maskiner - Blad1 
Bilaga 6, leasingavtal 
Bilaga 7, rentalavtal 
 



 Protokoll 22(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 35/2023  UBN 2022/2315  
 

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

  



 Protokoll 23(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 36/2023  UBN 2022/2966  
 

§ 36/2023  Utbildningsplan för introduktionsprogrammen 
Nordenbergsskolan 2023/2024 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att anta Utbildningsplan för introduktionsprogrammen 
Nordenbergsskolan 2023/2024 

Ärendebeskrivning 
Olofströms kommuns gymnasieskola Nordenbergsskolan erbjuder olika 
introduktionsprogram, för elever som ännu inte är behöriga till nationellt program i 
gymnasieskolan. 

De fyra introduktionsprogrammen är: 

● Programinriktat val (IMV) 

● Språkintroduktion (IMS) 

● Individuellt alternativ (IMA) 

● Yrkesintroduktion (IMY) 

Programmen har sin grund i en tydlig individualisering, med studierna flexibelt organiserade 
utifrån elevens kunskapsutveckling och förutsättningar, så att elevens mål för utbildningen 
ska nås. Utbildningen på introduktionsprogram syftar generellt till förberedelser för nationellt 
program, annat introduktionsprogram, annan utbildning eller arbetsmarknaden. När den 
enskilde elevens mål har uppnåtts ska organisationen vara sådan att eleven snarast möjligt 
ska kunna övergå till annan utbildning, t.ex. annat introduktionsprogram, nationellt program, 
annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Respektive programs syfte beskrivs i denna plan. 

Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen i Olofström, ska anta en 
plan för utbildningen i enlighet med skollagen 17 kap 7 §. Planen för utbildningen ska enligt 
skollagen innehålla: 

● utbildningens syfte 

● utbildningens huvudsakliga innehåll 

● utbildningens längd 

Utifrån huvudmannens plan för introduktionsprogrammen upprättas en programplan för 
respektive program på skolnivå samt en individuell studieplan för varje elev. 

Rektor ansvarar för att såväl programplan som de individuella studieplanerna upprättas. 

Beslutet skickas till:  
Rektorer Nordenbergsskolan 

  



 Protokoll 24(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 37/2023  UBN 2023/476  
 

§ 37/2023  Gymnasieorganisation 2024/2025 Nordenbergsskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att presenterade gymnasieprogram med inriktning är sökbara 
för 2024/2025. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om sökbara gymnasieprogram med inriktning ska tas inför nästkommande läsår. 

Förslag till sökbara gymnasieprogram med inriktning för läsår 2024/2025 presenteras 

Beslutet skickas till:  
Förvaltningschef P.H. 
Rektorer Nordenbergsskolan 

  



 Protokoll 25(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 38/2023  UBN 2023/355  
 

§ 38/2023  Regional planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar: 

 att ta informationen till protokollet 

 att ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta dialogen med 
samverkanskommunerna i Skåne och västra Blekinge, med avsikten att ingå i 
kommande samverkansavtal 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har fattat beslut om ändring i skollagen kring gymnasial utbildning i 
gymnasieskolan och komvux. Avsikten med ändringarna är att 

 öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå 

 underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och 

 förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. 

När huvudmän som bedriver utbildning på gymnasial nivå bestämmer vilka utbildningar som 
ska erbjudas ska de bland annat väga in både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens 
behov. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om 
utbildning som påbörjas 2025. 

Ändringarna i skollagen innebär bland annat 

 Arbetsmarknadens behov ska få betydelse när kommuner, enskilda huvudmän och 
regioner planerar och dimensionerar vissa utbildningar inom gymnasieskolan och 
kommunal vuxenutbildning (komvux). 

 Varje kommun ska samverka (obligatoriskt) med minst två andra kommuner om 
uppgifter i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.  

 Samverkan ska ske genom ett avtal (primärt samverkansavtal). De samverkande 
kommunerna bildar ett primärt samverkansområde för utbildningen. Det primära 
samverkansavtalet ska avse planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. 

För närvarande har vi ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildningar (inte gällande 
komvux) med alla Skånekommuner samt kommunerna i västra Blekinge (Karlskrona ingår 
ej). 

 Samverkansavtal för gymnasieskolan har funnits sedan 2006 (Blekingekommunerna 
anslöt senare) 

 Elever har rätt att fritt söka utbildningar i hela området oavsett vilken kommun de är 
folkbokförda iVia samverkan kan alla kommuner säkerställa att de erbjuder alla 
nationella program och inriktningar (18 nationella program och 60 inriktningar) 



 Protokoll 26(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 38/2023  UBN 2023/355  
 

 Lika möjligheter till gymnasieutbildning 

 Skånes Kommuner är inte avtalstecknande part, men har enligt avtalet uppdraget att 
”förvalta samverkansavtalet samt biträda avtalsparterna i utvecklingsarbetet”. 

 Gemensamt antagningssystem – ca 20 000 ungdomar antas till gymnasiet varje år 

 Elevdatabas – IKE system: 50 000-55 000 elever 

 Skånes Kommuner förvaltar båda system, skapar betalningsunderlag, ger stöd till 
intagningskanslierna och kommuner 

 Skånegy.se – information om gymnasieutbildningar i samverkansområdet 

Enligt det uppdrag som avdelningen för Utbildning och arbetsmarknad på Skånes Kommuner 
fått från sin styrelse arbetar de med utgångspunkt att nuvarande samverkansavtal, där vår 
kommun ingår, kommer likställas primärt samverkansavtal. Vi kommer att få en formell 
förfrågan om att ingå i ett nytt avtal någon gång under april/maj, men vi har fått en förfrågan 
om ett preliminärt ställningstagande redan nu.  

Yttrande/Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att konsekvensen av att inte fortsatt vara en del av detta 
samverkansavtal skulle vara omfattande och att det skulle medföra en betydande insats, 
både ekonomiskt och personellt, för att hantera antagningsprocess och debitering mellan 
kommuner. Sannolikt skulle Karlshamns kommun också få svårt att uppfylla kraven om 
samverkan med andra kommuner om andra kommunerna i närområdet ingår i detta 
(primära) samverkansavtal. 

Finansiering 
Ej aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Ungdomars möjlighet att fullfölja en gymnasieutbildning är sannolikt för de allra flesta den 
viktigaste förutsättningen för att få tillgång till arbetsmarknaden och kunna hitta en långsiktig 
utkomst. Via samverkansavtal erbjuder Karlshamns kommun kommunens ungdomar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 27(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 39/2023  UBN 2023/107  
 

§ 39/2023  Revidering av arkivbeskrivning samt arkivredogörare 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad arkivbeskrivning samt arkivredogörare. 

Ärendebeskrivning 
Arkivbeskrivningen har reviderats, revideringarna har markerats med gult. 

Även listan för arkivredogörare har reviderats utifrån förändringar som skett. 

Beslutet skickas till:  
Förvaltningssekreterare L.N.K. 
Berörda inom verksamheterna 

  



 Protokoll 28(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 40/2023  UBN 2023/477  
 

§ 40/2023  Patientsäkerhetsberättelse 2022 för den medicinska delen 
inom elevhälsan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2022 och lägger den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 3 kap 10§, Patientsäkerhetslagen (2010:659) skall vårdgivaren senast den 1 mars 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I denna skall vårdgivaren beskriva hur 
arbetet för att öka patientsäkerheten inom organisationen har bedrivits under föregå-ende år 
genom att beskriva de viktigaste åtgärderna som har vidtagits för att säkerställa 
patientsäkerheten, hur patientsäkerheten följts upp och hur risker för vårdskador identifieras 
och hanteras. 

Beslutet skickas till:  
Chef för elevhälsan B.C. 

  



 Protokoll 29(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 41/2023  UBN 2023/353  
 

§ 41/2023  Medarbetarenkäten 2022 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till kommande nämnd, 24 april 2023. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om medarbetarenkäten som genomfördes 
under november 2022. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Inga barnrätts- och jämställdhetsperspektiv att ta hänsyn till i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
 

  



 Protokoll 30(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 42/2023  UBN 2022/2783  
 

§ 42/2023  Återrapportering av dataskyddsombudet arbete för år 2022 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsombud (DSO) för Utbildningsnämnden, Lisbeth Nygaard Karlsson informerar om 
dataskyddsombudens arbete under året 2021. Dataskyddsombud för Utbildningsnämnden är 
även Patricia Thomasson. 

Dataskyddsombudens arbete 

I bifogad rapport finns en fördjupad redovisning av bland annat dataskyddsombudens arbete, 
registerförteckningen för Utbildningsnämnden och förbättringsområden som 
dataskyddsombuden ser. 

Inga personuppgiftsincidenter har upptäckts inom Utbildningsförvaltningen. 

Den övergripande DSO-gruppen, där samtliga DSO:er för nämnderna är med, beslutade om 
ett årshjul samt en plan för interna revisioner att arbeta efter i början av 2022. Arbetet 
innefattade att uppdatera våra registerförteckningar, interna revisioner samt återrapportering 
till nämnderna i början på året som sammanfattar föregående års arbete. 

I slutet på 2022 påbörjades ett systembyte för registerförteckning från Draftit till DirSys – 
Integrity. Implementeringen av nytt system för registerförteckningen fortlöper under våren 
2023. 

I systemet finns personuppgiftbehandlingar som är registrerade av ansvarig tjänsteperson 
uppdelade på varje nämnd. Det frågeformulär som fylls i kring personuppgiftsbehandlingen 
utgår från de krav på registerförteckning som finns i dataskyddsförordningen (artikel 30). 

I sammanställningen av registerförteckningen för utbildningsnämnden redovisas de 
personuppgiftsbehandlingar som görs. 

Under 2021/2022 genomförde KPMG på uppdrag av kommunrevisorerna en granskning av 
rutiner förefterlevnad av dataskyddsförordningen i Olofströms kommun. Rapporten blev klar i 
april 2022. Se bilaga. 

Rapporten resulterade i en rad rekommendationer. Dataskyddsgruppen använder listan som 
ett arbetsverktyg i det övergripande årshjulsarbetet för ständiga förbättringar. 

Yttrande/Bedömning 
En viktig del i personuppgiftsansvarigas ansvar är att få insyn och veta hur personuppgifter 
som PUA ansvarar för hanteras. För att kunna informera om DSO:ernas arbete har den 
övergripande DSO-gruppen beslutat om att varje år återrapportera till ansvarig nämnd. 

Finansiering 
Dataskyddsombudens resurser tas i form av arbetstid då rollen ligger på befintliga 
tjänstepersoners anställningar.  



 Protokoll 31(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 42/2023  UBN 2022/2783  
 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barn- och jämställdhetsperspektivet har ej beaktats men barns personuppgifter är extra 
känsliga och granskningen av hanteringen av barns personuppgifter är en av uppgifterna för 
dataskyddsombuden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Rapport ”Återrapportering verksamhetsåret 2022 utbildningsnämndens dataskyddsombud” 
Sammanställning av registerförteckning för utbildningsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
Dataskyddsombud för Utbildningsnämnden P.T. och L.N.K. 

  



 Protokoll 32(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 43/2023  UBN 2023/473  
 

§ 43/2023  Redovisning skolskjuts Kyrkhult - 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden står bakom informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
På begäran ska redovisning ske av kostnaden för linje 687 som trafikerar Kyrkhults skola 
enligt nedanstående: 

Måndag klockan 13.50 

Tisdag till och med fredag klockan 13.00 

Bakgrund 

Inför varje läsårsstart planeras fordon och storlek utifrån antalet elever som är 
skolskjutsberättigade. Detta sker i samråd med entreprenörerna, Telepass och 
Blekingetrafiken. 

Totalt är det 95 skolskjutselever, varierar över tid beroende på in- och utflytt, på Kyrkhults 
skola fördelade på Telepass och Bergkvara buss. 

Vid höstterminens start, 2022, utfördes skolskjutsen kl 13.00 med 2 mindre fordon á 22 
platser. Vilket visade sig inte räcka till och ett par veckor efter skolstart var vi tvungna att 
utöka fordonen vid Kyrkhults skola. Telepass hade inte kapacitet att sätta in flera fordon då 
skolskjuts även utförs vid andra skolor i kommunen. I samråd med Telepass och 
Blekingetrafiken sattes det in en buss mot Farabol, linje 687, där det är flest åkande elever. 
Blekingetrafikens bussar trafikerar de ”större” vägarna såsom bland annat Farabolsvägen. 
Telepass trafikerar de mindre vägarna. 

Antal elever som åker tidiga skolskjutsen hem varierar från dag till dag, beroende på: 

 Vilken/vilka klasser som slutar så att det passar 

 Fritids 

 Andra orsaker såsom sjukdom, ledigheter med mera 

Yttrande/Bedömning 
Medvetande finns om att vissa dagar är det få åkande på 687. Ur miljösynpunkt är det inte 
optimalt att köra med en stor buss och få åkande.  

Förändringar gällande Blekingetrafikens körningar görs inte under pågående termin utan 
enbart vid skolstart eller tidtabellsbyte. Olofströms kommuns skolskjutsansvarige har fått det 
till sig av Blekingetrafiken. Detta för att det kan kräva förändringar som kan vara svåra att 
lösa för Blekingetrafikens entreprenör. 

Alla elever ska beredas plats i skolskjutsen och är det fler elever än platser som åker måste 
det finnas plats i avgående tur.  

I fallet med Kyrkhults skola var det tvunget att sätta in ett fordon till för att åkande elever inte 
fick plats. Hade Telepass haft kapacitet hade ytterligare fordon satts in.  



 Protokoll 33(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 43/2023  UBN 2023/473  
 

Det är något dyrare att anlita Bergkvara än Telepass, cirka 30 000 kr per läsår, men som 
skrivits tidigare en fråga om kapacitet. 

Finansiering 
Befintlig budget för skolskjutsarna. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skolskjutsansvarig L.N.K. 

  



 Protokoll 34(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 44/2023  UBN 2022/2901  
 

§ 44/2023  Meddelande 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ta meddelandena som information till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelande, 20230117-20230224, presenterades på dagens utbildningsnämnd: 

Ärendenr Handlingsnr Innehåll 

2022/2183 9 
Redovisning kränkande behandling 20230114–
20230221 

2022/2901 5 
Delgivning: Beslut KSPU § 9/2023 Ändrade 
mötesdatum för KSPU 2023 i maj och november 

2022/2652 11 
Delgivning: Beslut KSAU § 4/2023 Information 
förstudie och kalkyler Högstadieskola 

2023/213 1 
Delgivning: Beslut KS § 10/2023 Val av ledamöter 
kommunens representanter i Ungdomsrådet 
2023–2026 

2022/2901 2 
Delgivning: Beslut KS § 8/2023 Val av ledamöter 
kommunens representanter i Funktionsstödsrådet 
2023–2026 

2023/167 1 
Avtal SFI mellan Olofströms kommun och 
Jämshögs Folkhögskola gäller 2023 

  



 Protokoll 35(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 45/2023  UBN 2022/2902  
 

§ 45/2023  Redovisning av delegationsbeslut 

Utbildningsnämndens beslut: 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande delegationsbeslut under perioden 20230113 - 20230224 redovisades på dagens 
utbildningsnämnd: 

Ärendenr Handlingsnr Innehåll Namn 

2023/562 1 
Utbetalning av 
inackorderingstillägg  

Ekonom 

2023/560 1 
Interkommunalt avtal Ljusdals 
kommun 

Förvaltningschef 

2023/522 1 
Avtal om interkommunal 
ersättning Bromölla kommun 

Förvaltningschef 

2023/521 1 
Avtal om interkommunal 
ersättning Bromölla kommun  

Förvaltningschef 

2023/520 1 
Avtal om interkommunal 
ersättning Bromölla kommun  

Förvaltningschef 

2022/2664 3 
NYTT: Avtal om interkommunal 
ersättning Kristianstad 
kommun  

Förvaltningschef 

2023/377 2 
Beslut om skolskjuts till 
Högavångsskolan  

Skolskjutsansvarig 

2023/156 2 
Beslut om skolskjuts till 
Gränums skola vid växelvis 
boende  

Skolskjutsansvarig 

2022/2850 2 
Beslut om skolskjuts till 
Jämshögs skola vid växelvis 
boende  

Skolskjutsansvarig 

2023/157 2 
Beslut om skolskjuts till 
Gränums skola vid växelvis 
boende  

Skolskjutsansvarig 



 Protokoll 36(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 45/2023  UBN 2022/2902  
 

2022/2902 3 IKE beräkning 202212 Skolskjutsansvarig 

2023/135 2 
Beslut om skolskjuts till 
Högavångsskolan  

Skolskjutsansvarig 

  



 Protokoll 37(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 46/2023  UBN 2022/2898  
 

§ 46/2023  Kurser, konferenser och inbjudningar Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Information från deltagare som var på Växjökonferensen i januari. 

Nämndssammanträden på skolorna: 

24 april komvux 
19 juni Nordenbergsskolan 
18 september Vilboksskolan 

Återkommer med lokaler för förmöten. 

Inga kurser, konferenser eller inbjudningar i övrigt har inkommit. 

Beslutet skickas till:  
Berörda rektorer 
Förvaltningssekreterare L.N.K. 

  



 Protokoll 38(38) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-06  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 46/2023  UBN 2022/2898  
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