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 Sammanträdesdatum  
 Utbildningsnämnden  2022-09-05  

 

 

Ärendelista 

 § 86 Godkännande av ärendelista  

 § 87 Återremiss angående 2022-års investeringar  

 § 88 Vidtagna och planerade åtgärder 

Utbildningsnämnden 

 

 § 89 Begäran om yttrande över motion - 

Föreläsning om Storvretskolan används som 

utbildning till personal inom Olofströms skolor - 

Centerpartiet 

 

 § 90 Genomlysning av gymnasieskolan  

 § 91 Möjligheter att ta emot praktikanter inom 

Utbildningsförvaltningen 

 

 § 92 Kartläggning Högavångsskolan  
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 Sammanträdesdatum  
 Utbildningsnämnden  2022-09-05  

 

§ 86/2022  Godkännande av ärendelista 

Utbildningsnämndens beslut: 

Rolf Jönsson (C) frågar efter en utredning som är gjord på Högavångsskolan. 

Tamam Abou Hamidan (S) önskar ta upp möjligheterna att ta emot praktikanter. 

Utbildningsnämnden godkänner ärendelistan efter ovanstående tillägg. 

  



 Protokoll 4(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-05  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 87/2022  UBN 2022/523  
 

§ 87/2022  Återremiss angående 2022-års investeringar 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att översända nedanstående prioriteringar till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har, KS §81/2022-05-24, återremitterat 2022-års investeringsbudget till 
nämnderna för en genomgång av vad som kan vänta till kommande år.  

Yttrande/Bedömning 
Utbildningsnämnden prioriterar nedanstående projekt. Vilka som de facto hinner att starta 
under 2022 är oklart.  

Bland annat är solskydd bortprioriterat, vilket mot bakgrund av årets värmebölja kan vara 
olämpligt. Möjligen bör en behovsinventering av solskydd göras, som sedan kan ligga till 
grund för en prioritering.  

Att skjuta på projektering av Högavångsskolan samt förskolan i Jämshög är inte lämpligt, då 
där finns förelägganden samt andra större behov av insatser. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Bifogade underlag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef P.H.  

  



 Protokoll 5(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-05  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 88/2022  UBN 2022/1582  
 

§ 88/2022  Vidtagna och planerade åtgärder Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att nedanstående underlag antas som handlingsplan och 
redovisas till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att redovisa en handlingsplan för Kommunstyrelsen 
som visar vidtagna och planerade åtgärder utifrån de budgetöverskridande som nämnderna 
angett i sina prognoser för 2022. Redovisningen ska ske den 20 september 2022. 

Yttrande 
I en redan slimmad organisation finns i egentlig mening inga planerbara åtgärder att ta till 
som ger en större effekt i det korta perspektivet. Förskolan samt gymnasieskolan är de 
verksamheter inom Utbildningsnämnden som visar det största underskottet. Även 
grundsärskolan visar en större avvikelse. 

I förskolans fall är det fler barn in i verksamheten än vad ramfördelningsmodellen gav. Ett 
sätt att hantera det är att göra barngrupperna större, men den ekonomiska effekten av en 
sådan åtgärd är minimal mot bakgrund av den tid det tar att genomföra en sådan förändring. 
Om det sedan är lämplig åtgärd ur ett barnperspektiv är en helt annan fråga. 

Gymnasieskolans underskott är inget nytt, utan följer samma trend som de senaste åren. För 
att hämta hem underskottet behövs långsiktiga och förmodligen genomgripande åtgärder. 
Nämnden har begärt en översyn av gymnasieverksamheten som delredovisas vid nämndens 
möte femte september 2022. 

Särskolans underskott beror på fler elever med rätt till särskola. Särskolan bör dock 
genomlysas då Olofströms kostnader för den verksamheten sticker ut i förhållande till 
kommungrupp och jämförelsekommuner. I det längre perspektivet kan det finnas möjlighet 
att minska kostnaden. 

Vidtagna åtgärder: 

 Antalet tjänster inom grundskolans verksamheter har minskats med cirka 6 tjänster 
inför ht-22. 

 Antalet tjänster inom gymnasieskolans verksamhet har minskats med cirka 1,5 
tjänster under ht-22. 

 En språkutvecklartjänst inom förskolan är vakanssatt inför ht-22, nyrekrytering sker ej. 

 0,2 tjänst inom musikskolan är vakanssatt, vikarie sätts ej in. 

 Ekonomtjänst vakanssatt på grund av föräldraledighet, vikarie sätts ej in. 

 Det råder sedan årets början en allmän återhållsamhet då det gäller så väl 
personalkostnader som övriga kostnader. 

 Elevdatorer byts inte ut i planerad omfattning. Det finns ett hopp om att befintliga 
datorer har en längre livslängd. 



 Protokoll 6(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-05  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 88/2022  UBN 2022/1582  
 

Planerade åtgärder: 

 Uppstår en vakans ska förvaltningschef tillsammans med berörda chefer pröva dessa 
innan tjänsten lyses ut.  

 Fortsatt återhållsamhet angående inköp och vikarietillsättningar.  

 Översyn av prenumerationer och IT-baserade abonnemang.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef P.H.  

  



 Protokoll 7(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-05  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 89/2022  UBN 2022/1034  
 

§ 89/2022  Begäran om yttrande över motion - Föreläsning om 
Storvretskolan används som utbildning till personal inom Olofströms 
skolor - Centerpartiet 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att skriva ett yttrande över 
motionen. 

Presentation på Utbildningsnämndens sammanträde 19 september 2022. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har fått en motion för yttrande: Föreläsning om Storvretskolan används 
som utbildning till personal inom Olofströms skolor – Centerpartiet 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 26 september 2022. 

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

  



 Protokoll 8(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-05  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 90/2022  UBN 2022/1373  
 

§ 90/2022  Genomlysning av gymnasieskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

• ta informationen till protokollet. 

• ge förvaltningschef i uppdrag att återkomma med följande: Vad saknas i medel för en 
budget i balans 2023? Förslag på eventuella anpassningar inklusive konsekvensbeskrivning. 
Kostnaden för gymnasiesärskolan. 

Ärendebeskrivning 
Sedan flertalet år bakåt i tiden har Nordenbergsskolan uppvisat minusresultat i förhållande till 
tilldelad budget. 2018 beställdes en översyn av gymnasieskolan samt 
vuxenutbildningen/yrkeshögskolan. Uppdraget gick till KPMG.  

Översynen hade följande fokusområden: 

 organisation, resultat och prioriteringar, 

 budgetfördelning och resurshantering gällande personal, drift och investeringar, 

 synliggöra vad som fungerar bra inom verksamheterna, 

 förslag på förbättringsområden och alternativa lösningar på kort och lång sikt, 

 jämförelse med liknande verksamheter i andra likvärdiga och närliggande kommuner 
gällande resurshantering, fasta och löpande kostnader och resultat, 

 möjliga samverkansvinster både ur organisatorisk och ekonomisk/resultatinriktad 
synvinkel, 

 förslag på förändringar och ändå leva upp till styrdokumentens krav, 

 förslag på hur kommunen möter framtida behov och utmaningar gällande rekrytering. 

Gymnasieskolan/gymnasieverksamheten har sedan översynen gjordes även fortsättningsvis 
visat minusresultat. Utbildningsnämndens ”totala resultat” har däremot visat ett plusresultat 
de senaste 3–4 åren. Prognosen för 2022 pekar dock på ett minusresultat för nämnden som 
helhet, där den största avvikelsen ligger på Gymnasieskolan/gymnasieverksamheten. 
Budgetarbetet 2023 är ännu inte klart, men givet att befintlig verksamhet ska finnas kvar 
under rådande organisatoriska förutsättningar, ser tilldelad budget enligt 
ramfördelningsmodellen inte ut att vara tillräcklig. Åtgärder är således nödvändiga. 

Vid nämndens möte den 13/6 fick förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av 
gymnasieskolan. Genomlysningen kommer att ta avstamp ifrån KPMG:s översyn från 2018. 
Studieresultat, lärarbehörighet, personalomsättning och elevantal kommer endast flyktigt att 
beröras. 

Bifogat material ska ses som en bakgrundsbeskrivning, men även en nulägesbild att ta 
avstamp ifrån. Materialet kommer att kompletteras till kommande nämndsmöten. 



 Protokoll 9(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-05  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 90/2022  UBN 2022/1373  
 

Finansiering 
Ej aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts och jämställdhetsperspektiv har beaktats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 10(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-05  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 91/2022  UBN 2022/2014  
 

§ 91/2022  Möjligheter att ta emot praktikanter inom 
Utbildningsförvaltningen 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att ta 
emot fler praktikanter inom Utbildningsförvaltningen. 

Presentation på Utbildningsnämndens sammanträde 14 november 2022 

Ärendebeskrivning 
Tamam Abou Hamidan (S) vill se ökade möjligheter att Utbildningsförvaltningen kan ta emot 
praktikanter inom dess verksamheter. 

Utbildningsförvaltningen tar emot praktikanter och det är viktigt att det görs enligt 
förvaltningschef Patrik Håkansson.  

Beslutet skickas till:  
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 11(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-05  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 92/2022  UBN 2022/2015  
 

§ 92/2022  Kartläggning Högavångsskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

 redovisning av kartläggning Högavångsskolan redovisas på Utbildningsnämndens 
sammanträde 19 september 2022. 

 rapporten skickas ut till ledamöterna i Utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Rolf Jönsson (C) ställer en fråga om det har gjorts en utredning på Högavångsskolan. 

Förvaltningschef Patrik Håkansson säger att det har gjorts en kartläggning och all personal 
har intervjuats av en utomstående person. 

Beslutet skickas till:  
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 12(12) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-09-05  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 92/2022  UBN 2022/2015  
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