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 Utbildningsnämnden  
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Beslutande:  Ersättare för:  
Johnny Andreasson (S)   
Tamam Abou-Hamidan (S)   
Rolf Jönsson (C)   
Hans Jonsson (S)   
Marita Orvegren (S) Mikael Kjellberg Deltog till och med kl 10.45 
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Johnny Isaksson (V) Rolf Gustavsson  
Marianne Eriksson (M) Sirpa Jensen  
Peter Holmström (SD) Eva Sepsei Deltog till och med  kl 11.15 
Peter Stenberg (SD)   
Thomas Eriksson (C)  Ersätter Marita Orvegren (S) 

från och med kl 10.45 
 
Övriga kallade: 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Lisbeth Nygaard Karlsson, förvaltningssekreterare 
Ingela Porter, förvaltningsekonom §§ 48-55 
Annika Appelros, rektor Vuxenutbildningen och YHS §§ 34-36 
Thomas Eriksson (C) 
  
 
 
 
Sekreterare: 

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

 
Ordförande: 

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

 
Justerande: 

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

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

  



Anslagsbevis: Protokollet är justerat 29 april 2022 och finns på utbildningskontoret. 
Är anslaget på www.olofstrom.se mellan 2 maj och 24 maj 2022. 
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 Sammanträdesdatum  
 Utbildningsnämnden  2022-04-25  

 

 

Ärendelista 

 § 31 Godkännande av ärendelista  

 § 32 Aktuell information  

 § 33 Information om det rådande läget gällande 

Ukraina 

 

 § 34 Samverkansavtal Gränslöst Vuxenutbildningen  

 § 35 Utbildningsplikt - Vuxenutbildningen  

 § 36 Elevantal SFI  

 § 37 Ledamöters rapporter från samråd  

 § 38 Redovisning Skolmiljarden 2021  

 § 39 Redovisning Skolmiljarden 2022  

 § 40 Budget 2022 med ny fördelning  

 § 41 Utbildningsnämnden ansöker från 

Kommunstyrelsens förfogande: Pulssmart 

samt Elevhälsa på Komvux och 

Yrkeshögskolan 

 

 § 42 Intern investeringsbudget 2023  

 § 43 Investeringsbudget 2023 Utbildningsnämnden  

 § 44 Ekonomisk uppföljning till och med mars 2022  

 § 45 Resursfördelningsmodell - grundskola, 

förskoleklass och fritidshem 

 

 § 46 Elevuppföljning och förskolekö för februari och 

mars månad 

 

 § 47 Gymnasieorganisation för 2023/2024 vid 

Nordenbergsskolan 

 

 § 48 Utbildningsplan för introduktionsprogrammen 

Nordenbergsskolan 2022/2023 

 

 § 49 Granskningsrapport: Granskning av särskilt 

stöd årskurs 9 och gymnasieskolan årskurs 3 

 

 § 50 Patientsäkerhetsberättelse 2021 för den 

medicinska delen inom elevhälsan 
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 Sammanträdesdatum  
 Utbildningsnämnden  2022-04-25  

 § 51 Yttrande riksrekryterande utbildning för 

gymnasieskolan, Skolinspektionen dnr 

2022:938 

 

 § 52 Meddelande  

 § 53 Redovisning av delegationsbeslut  

 § 54 Kurser, konferenser och inbjudningar  

 

 



 Protokoll 5(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 31/2022     
 

§ 31/2022  Godkännande av ärendelista 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden godkänner ärendelistan efter nedanstående förändringar. 

Ärende 32 till och med 34 flyttas till efter ärende 36. 

Ärende 41 flyttas till efter ärende 44. 

  



 Protokoll 6(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 32/2022  UBN 2021/3382  
 

§ 32/2022  Aktuell information 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Aktuell information från förvaltningen presenteras av förvaltningschef Patrik Håkansson. 

 Föräldramöte på Högavångsskolan tillsammans med ansvariga för skolan, 
Nordenbergsskolan, Socialtjänsten och polisen. Pappor var inbjudna på grund av 
”stök på byn”. Blivit lugnare på byn efter att mötet ägt rum. Bra samarbete med 
Socialförvaltningen. 

 Information om deltagande på KSPU med rektor för Vuxenutbildningen och 
informerat om utbildning i svenska. 

 Samarbete Vuxenutbildningen och Nordenbergsskolan.  

 Lokaler Högavångsskolan - trångbodda 

 Skolval inför höstterminen Grundskola 1 elev i åk 6, Kyrkhults skola väljer skola i Ryd. 
2 elever från Ryd väljer Olofström. 22 elever från Näsum 1 elev från Sölvesborg som 
väljer Högavångsskolan. 

 Gymnasieval inför höstterminen: Totalt 121 elever. 37  av 121 har valt annan 
huvudman. Stor spridning på de program som eleverna sökt hos annan huvudman, är 
i stort sett program som inte finns i Olofström. 

  

  



 Protokoll 7(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 33/2022  UBN 2022/608  
 

§ 33/2022  Information om det rådande läget gällande Ukraina 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om läget som råder på grund av läget i 
Ukraina. 

 Migrationsverket, miserabel kommunikation 

 Informationsblad har tagits fram på ukrainska och delats ut i de lägenheterna som 
Migrationsverket hyr. 

 Inskrivningar denna veckan från och med nästa vecka inskrivningssamtal med 
vårdnadshavare.  

 Förberedelseklass 1-6 på Vilboksskolan 

 Elever till Högavångsskolan tas in löpande 

 Gymnasieelever tas in på IM-språk 

 Utbildning sker mot svenska styrdokument. Önskar man läsa enligt Ukrainsk läroplan 
gör man det på egen hand. 

 40 lägenheter på Vilboken, 20 lägenheter i Vilshult 

 Antal ukrainska barn/elever till och med 21/4 redovisas 

  



 Protokoll 8(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 34/2022  UBN 2022/605  
 

§ 34/2022  Samverkansavtal Gränslöst Vuxenutbildningen 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Karlskrona, Karlshamn, Ronneby, Olofström, Tingsryd, och gymnasieförbundet Sölvesborg-
Bromölla har sedan 2013-01-25 ett avtal om samverkan. Gymnasieförbundet har dock 
upplösts från 2022 och Sölvesborg är med och tecknar nytt avtal. Bromölla är med under 
2022 i regionalt Yrkesvux men tecknar inte det nya samverkansavtalet.  

Målsättningen för samverkan Gränslöst är att:  

● genom strategisk utbildningsplanering och dimensionering erbjuda allsidigt utbud av 
utbildning för vuxna.  

● skapa maximalt antal utbildningsplatser utifrån kommunala medel och statsbidrag.  

● företräda vuxenutbildningarna vid kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor såväl 
regionalt som nationellt.  

● skapa ökad kvalitet i verksamheterna genom samordnad kompetensutveckling och aktivt 
nätverkande för personal inom Gränslöst.  

● utbildningsutbudet ska vara tillgängligt för alla där kommungränsen i så liten utsträckning 
som möjligt utgör ett hinder att studera i annan kommun inom Gränslöst. 

Yttrande/Bedömning 
Vuxenutbildningens syfte är att stödja kommuninvånare i det livslånga lärandet samt 
näringsliv, kommuner och region med kompetensförsörjning. Gränslösts etablerade 
samarbete syftar till att bredda utbildningsutbudet och stödja hanteringen av dessa 
processer. Samverkansavtalet uppfyller även Skolverkets krav på regionalt samarbete för 
hantering av olika statsbidrag. 

Finansiering 
Samverkansavtalet medför inga kostnader. Samverkan sker inom befintlig budget. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Jämställdhetsperspektivet har beaktats genom att hela Gränslöst utbildningsutbud blir 
tillgängligt för Olofströms kommuninvånare. Gränslöst samverkar kontinuerligt kring 
kompetensutveckling och nätverkande med både centrala och regionala företrädare som 
verkar inom utbildning och arbetsmarknad 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Avtal Gränslöst 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
Rektor Vuxenutbildningen A.A. 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 34/2022  UBN 2022/605  
 

  



 Protokoll 10(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 35/2022  UBN 2022/604  
 

§ 35/2022  Utbildningsplikt - Vuxenutbildningen 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

 ge rektor på Vuxenutbildningen i uppdrag att ta fram övergripande 
utbildningsplan samt kostnader för utbildningsplikten. Presentation sker på 
Utbildningsnämnden 13 juni 2022. 

 ta informationen i övrigt till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
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.  

Den sammanhållna utbildningen ska syfta till att ge deltagarna kunskaper att studera vidare 
eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen ska omfatta, i genomsnitt, minst 23 
timmars undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod och följa en plan beslutad av 
hemkommunen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, 
organisation och huvudsakliga innehåll. SFI med 15 timmars undervisning/vecka är en del av 
utbildningen som ska kombineras med stöd, yrkeskurser och grundläggande kurser inom 
t.ex. matematik.  

Komvux har idag fyra elever inom utbildningsplikten som i nuläget får extra stöd och 
undervisning ca 2 timmar i veckan vardera. När lagändringen träder i kraft ska eleverna 
enligt en individuell utbildningsplan erhålla totalt 8 timmars undervisning utöver SFI. 
Arbetsförmedlingen, som beslutar om utbildningsplikten kan inte förutsäga ökningen av 
antalet elever med utbildningsplikt.  

I samband med att regeringen den 1 januari 2018 införde en utbildningsplikt tillfördes 
kommunerna extra medel genom en höjning av schablonersättningen för mottagandet av 
nyanlända. Schablonersättningen uppgår 2021 till 149 600 kr/person för personer under 65 
år inom utbildningsplikten. Det föreslås inte att medel ska tillföras för en höjning av 
schablonersättningen med anledning av förslaget om att kommunerna ska tillhandahålla en 
sammanhållen utbildning med garanterad undervisningstid på 23 timmar i veckan för 
personer som omfattas av utbildningsplikten.  

Initialt krävs det en insats för att arbeta fram utbildningsplanen. Regeringen föreslår i 
budgetpropositionen för 2022 att kommunerna tillförs medel för att kompensera för den 
kostnad som detta merarbete innebär (se prop. 2022/22:1, utg. omr. 25 och utg. omr. 16 
avsnitt 5.5). Utredningen har beräknat kostnaden för anpassningar till utbildningsplikten till 15 
000 kr per nyanländ individ och år eller 30 000 kr för hela tiden i etableringsprogrammet (24 
månader). 

Yttrande/Bedömning 
Komvux ska arbeta fram individuella utbildningsplaner för deltagare inom utbildningsplikten 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 35/2022  UBN 2022/604  
 

samt erbjuda en sammanhållen utbildning för eleverna motsvarande 23 timmars 
undervisning i veckan i genomsnitt under en fyraveckorsperiod. 

Finansiering 
Lagförändringen avseende en sammanhängande utbildning för nyanlända som har 
utbildningsplikt kan innebära ökade kostnader inom SFI. Då antalet elever som omfattas av 
utbildningsplikten är osäkert, samt att nuvarande deltagares utbildningsplaner är under 
kartläggning kan eventuella ökade kostnaderna inte anges.  

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 Vuxenutbildningen A.A. 

  



 Protokoll 12(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 36/2022  UBN 2022/606  
 

§ 36/2022  Elevantal SFI 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att anta förslag nummer två och fyra. 

I övrigt tas informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet gav Utbildningsförvaltningen i uppdrag presentera genomströmningen på 
SFI. 

 Elever i studieväg 3 studerar ca 6-8 månader (kurs B/C, D – en elev kan starta på 
kurs B eller kurs C) 

 Elever i studieväg 2 studerar ca 12-14 månader (kurs B,C,D) 

 Elever i studieväg 1 studerar ca 3-4 år (kurs A,B,C,D – en elev stannar oftast på kurs 
B eller kurs C, dvs går inte färdigt SFI) 

Elever på SFI 
2015 studerade ca 300 elever på SFI och 2021 hade elevantalet minskat till ca 220 elever. 
Prognosen som lades hösten 2021 var ett elevantal på ca 155. Organisationen på SFI är 
indelad enligt kurserna A-D och studievägarna 1–3. Studieväg 1 riktar sig till elever som har 
kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.  

Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande 
svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D. 

Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola 
eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D 
(Skolverket.se). 

Nedanstående tabell visar dagsaktuell organisation och antal elever i respektive grupp. 
Förutom undervisning i grupp finns individuell flexundervisning för elever som arbetar 
oregelbundna tider och inte kan följa kvällsundervisningen. 

Grupp 1 Alfa/1A  1B 1C/2
C 2B 2C/3

C 1D/2D/3D Intro B-
kväll 

C-
kväll 

D-
kväll 

Antal 
elever 6 12 21 15 19 18 4 5 7 7 

För att möta det förändrade elevantalet beskrivs följande alternativ, där kombinationer av 
alternativen 1–3 och 4 kan göras. 

1.Minska organisationen 

2.Behålla organisationen 

3.Utöka organisationen 
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Utbildningsnämnden 

UBN § 36/2022  UBN 2022/606  
 

4.Öka intäkter från statsbidraget för kombinationsutbildningar 

Minska organisationen 

Prognosen med 155 elever är ytterst osäker p.g.a. kriget i Ukraina. Det är troligt att 
elevantalet ökar men med vilken omfattning är svårt att förutse. En kvalitetsaspekt, vid en 
minskning av organisationen, som är viktig att beakta är att inte blanda de olika 
studievägarna vid en eventuell neddragning. Att blanda elever med ingen eller mycket kort 
skolbakgrund tillsammans med elever med universitetsbakgrund ger konsekvenser för 
samtliga. Skolinspektionen skriver i sin kvalitetsrapport Undervisning i svenska för invandare 
(2018) ”Det är viktigt att sfi är flexibel och kan anpassas till elevers tidigare kunskapsnivå. 
Annars finns risken att de vuxna elevernas inlärning av svenska språket försenas.” 
(Skolinspektionen, 2018, s 5). Om elever med olika studiebakgrund blandas i samma grupp 
kan det innebära förutom försenad språkinlärning, att elever tappar motivationen och väljer 
att hoppa av sin utbildning. 

I kurs D studerar elever inom samtliga studievägar vilket inte är optimalt, men hanterbart 
med tanke på det låga elevantalet. 

På studieväg 1 kurs B och C respektive studieväg 2 kurs B och C studerar ca 30 elever 
vardera i respektive studieväg. En sammanslagning av kurs B och C i studieväg 1 respektive 
studieväg 2 bedöms ge en försenad språkinlärning för eleverna och lägre motivation. 

Behålla organisationen 

För att undvika sammanslagningar av kurser, enligt ovan beskrivning, är ett förslag att 
bibehålla organisationen till nuvarande kostnad. 

Utöka organisationen 

Om elevantalet ökar med flyktingar från Ukraina, kommer flera av dem troligen tillhöra 
studieväg 3. Dessa elever gynnas av ett eget snabbspår, med effektfull språkinlärning i 
kombination med validering av tidigare kunskaper och arbetslivserfarenhet för att komma ut i 
arbete så snabbt som möjligt. Det är troligt att även kvällskurserna kan behöva utökas för de 
flyktingar som börjar arbeta. 

Öka intäkter från statsbidraget för kombinationsutbildningar 

Intentioner från regeringen är att elever som studerar svenska, på olika nivåer inom SFI, ska 
kombinera språkstudier med yrkeskurser på gymnasial nivå samt olika former av språkstöd. 
När personer kombinerar studier i svenska med yrkeskurser på gymnasial nivå, ökar 
förutsättningarna för både en snabbare språkutveckling och möjligheterna till arbete. Vår 
erfarenhet både inom Komvux i Olofström, samt SFI inom vår regionala samverkan inom 
Gränslöst (Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg, Tingsryd, Olofström) samt SKNO, 
Skåne nordost (Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby, Bromölla, Olofström) visar att 
elever inom SFI behöver ha godkänt betyg i SFI-B för att ha möjligheter att lyckas med 
yrkeskurser på gymnasial nivå. Individuella bedömningar görs dock alltid inför start av 
kombinationsutbildningar. 

Idag studerar SFI-elever på följande gymnasiala yrkeskurser: 

-Grundläggande vård och omsorg 
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UBN § 36/2022  UBN 2022/606  
 

-Service och bemötande 

-Kost och hälsa 

-Information och kommunikation 

-Kommunikation 

För att öka intäkter från statsbidraget för kombinationsutbildningar skulle utbudet av 
yrkeskurser kunna utökas. En sådan utökning kunde innebära att kurser inom t.ex. 
entreprenörskap, hälsopedagogik, industriteknik grund erbjuds för elever som studerar inom 
SFI. Att utöka utbudet av yrkeskurser innebär intäkter av statsbidraget men även utgifter i 
form av löner, administration, marknadsföring, avhopp från kurserna. Ungefär var femte elev 
avbryter en påbörjad kurs inom Komvux och avbrotten har ökat de tre senaste åren. För att 
intäkterna från statsbidraget kombinationsutbildningar ska täcka utgifterna för att bedriva 
undervisningen bedöms att 16 elever behöver studera yrkeskurser på halvtid under ett år. 
Med tanke på avbrottsstatistiken görs bedömningen att minst 20 elever behöver påbörja 
utbildningar för att yrkeskurserna ska starta. Intäkterna från 2 elever som studerar 
yrkeskurser på halvtid under ett år motsvarar 110 000 kr. 

Yttrande/Bedömning 
Situationen i Ukraina innebär att prognosen som lades hösten 2021 med 155 elever på SFI 
bedöms vara för låg. Elevantalet kommer förmodligen att öka, men med vilken omfattning 
kan inte förutses. Intentionerna från regeringen avseende kombinationsutbildningar bör 
beaktas. 

Finansiering 
Vid en minskning av organisationen kan delar av tjänst eller hel tjänst besparas. En 
bibehållen organisation innebär ingen finansiell förändring. Vid utökning med ett snabbspår 
på dagtid och kvällstid är behovet motsvarande en tjänst inom SFI. En utökning med 
kombinationsutbildningar kan innebära både ökade intäkter men även kostnader beroende 
på antalet avbrott från utbildningar. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Jämställdhetsperspektivet har beaktats genom att hela utbildningsutbudet är tillgängligt för 
samtliga sökande. Vid marknadsföring av utbildningar beaktas jämställdhetsperspektivet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 
Rektor Vuxenutbildningen A.A. 
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§ 37/2022  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. 

 2022-03-31 Vuxenutbildningen 
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§ 38/2022  Redovisning Skolmiljarden 2021 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd tillskolväsendet 
2021. 

Utdelning av statsbidraget skolmiljarden till friskolor för 2021 för del 1 är: 

1 321 kr/elev i högstadiet 

1 413 kr/elev i gymnasiet  

Utdelning sker för elever i friskolor inskrivna i nov 2020. 

Utdelning av statsbidraget skolmiljarden till friskolor för 2021 för del 2 är: 

347 kr/elev i högstadiet 

348 kr/elev i gymnasiet 

Utdelning sker för elever i friskolor inskrivna i april 2021. 

Skälen till beslutet 

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 2021, punkt 7 
under övriga villkor i anslagspost 1:5.3. Där framgår att Skolverket ska betala ut högst 1 000 
000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna 
att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel 
ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 
skolväsendet. 

Beslutet skickas till:  
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 17(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 39/2022  UBN 2022/300  
 

§ 39/2022  Redovisning Skolmiljarden 2022 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022. 

Utdelning av statsbidraget skolmiljarden till friskolor för 2022 är: 

789 kr/elev i högstadiet 

2 879 kr/elev i gymnasiet 

Utdelning sker för elever i friskolor inskrivna i nov 2021. 

Beräkning se ärendet gällande Redovisning Skolmiljarden 2021. 

Skälen för beslutet 

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 2022, punkt 6 
under övriga villkor i anslagspost 1:5:3. Där framgår att Skolverket ska betala ut högst 1 400 
000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska 
de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-
pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i 
kommunen. Medel ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kommunal och 
enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

Beslutet skickas till:  
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 18(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 40/2022  UBN 2021/1058  
 

§ 40/2022  Budget 2022 med ny fördelning 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget om ny fördelning 
gällande budget 2022. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Patrik Håkansson och förvaltningsekonom Ingela Porter informerar om 
ärendet som är ett retroaktivt beslut. 

 
Den budget för 2022 som antogs per verksamhet behöver justeras med flyttningar mellan 
verksamheter. Beräkningsgrunden för den nya fördelningen är den ramfördelningsmodell 
kommunen har för budget 2022. 
Den tidigare olösta budgetposten på -14,9 mkr som lades på 4910 Gemensam 
administration 
är överflyttad till: 
Grund- och grundsärskolan -7,1 mkr 
Förskola -3,5 mkr 
Komvux -3,3 mkr 
Fritidshem -1,0 mkr 
Förskoleklass -0,4 mkr 
Gymnasieskolan -0,4 mkr 
Musikskola -0,2 mkr 
Dessutom har en utökning av gymnasiesärskolan skett med +0,9 mkr. 
Den utökning av rambudget för gymnasieskolan som skedde inför 2022 har nästan täckt det 
utökade behov som finns inom gymnasiesärskolan. En mindre besparing -0,4, läggs därför 
på 
gymnasieskolan. 
Förskolan har i ram ett lägre antal barn än beräknat i första budgetversionen. 
Komvux har sett över statsbidragsbudget för 2022 och kunnat höja den. 
Grundskola och grundsär, fritidshem och förskoleklass har ett ökat budgetbehov som inte 
ryms i ramfördelningsmodellen för 2022. Budget har därför justerats ned. 
Samtliga verksamheter har fått justeringar inom läromedelsbudget. 

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

  



 Protokoll 19(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 41/2022  UBN 2022/996  
 

§ 41/2022  Utbildningsnämnden ansöker från Kommunstyrelsens 
förfogande: Pulssmart samt Elevhälsa på Komvux och Yrkeshögskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

 ansöka om 42 tkr från KS-förfogande för att slutföra projektet PULSSMART.  

 ansöka om 440 tkr från KS-förfogande för att slutföra projektet Elevhälsa på Komvux 
och Yrkeshögskolan.  

Ärendebeskrivning 
Tyvärr har Utbildningsförvaltningen missat de nya rutiner för överföringar som berör medel 
som sökts ur ”KS-förfogande”. Det innebär att Utbildningsnämnden måste söka de 
resterande medel från ”KS-förfogande” som krävs för att fullfölja projekten ”PULSSMART”, 
42 tkr, samt ”Elevhälsa på Komvux och Yrkeshögskolan”, 440 tkr. Båda projekten har 
delredovisats i såväl utbildningsnämnden som i kommunstyrelsen. 

Yttrande/Bedömning 
Projekten kan i princip inte avslutas tidigare än den ursprungliga planeringen på grund av 
anställningar kopplade till projekten. Beviljas inte medel måste kostnaderna hanteras inom 
befintlig budget vilket blir synnerligen svårt då nämnden uppvisar ett kraftigt minusresultat i 
årsprognosen. 

Finansiering 
Söka medel ur Kommunstyrelsens förfogande. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

  



 Protokoll 20(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 42/2022  UBN 2022/523  
 

§ 42/2022  Intern investeringsbudget 2023 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden godkänner intern investeringsbudgeten för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Den interna investeringsbudgeten omfattar 1 450tkr. Fördelad per verksamhet enligt bilaga. 
Respektive chef gör en framställan till förvaltningen om de önskar medel från den interna 
investeringsbudgeten. Prioriteringar sker sedan i ledningsgruppen och förvaltningschef fattar 
beslut.  

Det kan inte uteslutas att en omfördelning kan komma att ske mellan verksamheterna om 
större behov uppstår. Kan gälla akuta arbetsmiljöåtgärder, anpassningar för barn/elever i 
behov av särskilt stöd, utrustning som havererar etcetera. 

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

  



 Protokoll 21(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 43/2022  UBN 2022/523  
 

§ 43/2022  Investeringsbudget 2023 Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att anta investeringsbudgeten för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen ser ett behov av investeringar, kopplade till fastigheterna, 
motsvarande en total summa av cirka 2 125 000kr. Den totala driftspåverkan, helårsbasis, 
blir cirka 150 074kr. 

Nämnden har tidigare beslutat om fördjupande utredningar vid Högavångsskolan, Jämshögs 
förskola/skola samt Gränums förskola/särskola/grundskola. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Bifogade underlag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef P.H. 
Förvaltningsekonom I.P. 

  



 Protokoll 22(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 44/2022  UBN 2022/524  
 

§ 44/2022  Ekonomisk uppföljning till och med mars 2022 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Patrik Håkansson och förvaltningsekonom Ingela Porter redovisar för 
ekonomisk uppföljning till och med mars 2022. 

NETTO: -0,1 mkr mot periodbudget  

PROGNOS: -11,9 mkr mot årsbudget  

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 

+1,7 mkr ersättning för sjuklönekostnader. Prognos är + 2,2 mkr mot årsbudget. 

Inom årets verksamhet är de stora positiva avvikelserna statsbidraget Gränslöst till Komvux. 
Prognos är +2,3 mkr mot årsbudget. De negativa avvikelserna är på grund av högre 
inskrivningsgrad inom förskolan, ökade behov inom grundsärskolan samt en 
underbudgeterad verksamhet inom gymnasieskolan. 

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

  



 Protokoll 23(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 45/2022  UBN 2021/2837  
 

§ 45/2022  Resursfördelningsmodell - grundskola, förskoleklass och 
fritidshem 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

 Att ge förvaltningschefen i uppdrag att samverka resursfördelningsmodellen samt 
utfall med arbetstagarorganisationerna. 

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 inte samverkad med arbetstagarorganisationerna. Ärendet har 
varit uppe som information. 

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.  

Finansiering 
Ej aktuellt. 

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



 Protokoll 24(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 45/2022  UBN 2021/2837  
 

Tjänsteskrivelse  
Bifogade underlag 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 25(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 46/2022  UBN 2021/2978  
 

§ 46/2022  Elevuppföljning och förskolekö för februari och mars månad 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden tackar för redovisningen och tar den till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef, Patrik Håkansson redovisar elev och barnantalet för februari och mars 
månad.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  

Det finns inget barnrätts- och jämställdhetsperspektiv att ta hänsyn till i detta ärende.  

  



 Protokoll 26(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 47/2022  UBN 2022/518  
 

§ 47/2022  Gymnasieorganisation för 2023/2024 vid Nordenbergsskolan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att presenterade gymnasieprogram med inriktning är sökbara 
för 2023/2024. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om sökbara gymnasieprogram ska tas inför nästkommande läsår. 

Förslag till sökbara gymnasieprogram med inriktning för läsår 2023/2024 presenteras för 
Utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till:  
Förvaltningschef P.H. 
Rektorer Nordenbergsskolan 

  

  



 Protokoll 27(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 48/2022  UBN 2022/519  
 

§ 48/2022  Utbildningsplan för introduktionsprogrammen 
Nordenbergsskolan 2022/2023 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att anta utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid 
Nordenbergsskolan 2022/2023. 

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:  
Förvaltningschef P.H. 
Rektorer Nordenbergsskolan 

  



 Protokoll 28(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 49/2022  UBN 2021/3308  
 

§ 49/2022  Granskningsrapport: Granskning av särskilt stöd årskurs 9 
och gymnasieskolan årskurs 3 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att: 

 ta informationen till protokollet.  

 förvaltningschefen får i uppdrag ta fram ett av revisorerna efterfrågat yttrande. 

 Yttrandet presenteras på Utbildningsnämndens sammanträde 13 juni. 

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 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 
Förvaltningen skriver fram ett yttrande till nämnden den 13/6. 

Finansiering 
Ej aktuell. 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef P.H. 

  



 Protokoll 29(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 50/2022  UBN 2022/860  
 

§ 50/2022  Patientsäkerhetsberättelse 2021 för den medicinska delen 
inom elevhälsan 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2021 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 30(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 51/2022  UBN 2022/614  
 

§ 51/2022  Yttrande riksrekryterande utbildning för gymnasieskolan, 
Skolinspektionen dnr 2022:938 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom yttrandet. 

Ärendebeskrivning 
Remiss från Skolinspektionen föreligger. 

Academy of Music and Business Education Tingsryd AB har hos Skolinspektionen ansökt 
om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning för gymnasieskolan vid den 
fristående gymnasieskolan Academy of Music and Business Tingsryd i Tingsryds kommun 
fr.o.m. läsåret 2023/2024. 

Olofströms kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800).  

Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att 
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle 
medföra påtagliga och bestående negativa följder på lång sikt (5 år) för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Till yttrandet bör en konsekvensbeskrivning bifogas för en etablering av den sökta 
utbildningen, i detta fall riksrekryterande utbildning för gymnasieskolan. Av 
konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade 
utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.  

Om kommunen anser att en etablering av en fristående skola skulle medföra påtagligt 
negativa konsekvenser behöver kommunen redogöra för konkreta exempel på hur det 
påverkar kommunen.  

Bifoga även uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering 
kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2022-
2027). 

2. En sammanställning över antalet kommunala gymnasieskolor i kommunen som idag 
erbjuder utbildning liknande den sökta riksrekryterande utbildningen för gymnasieskolan. 

Yttrande/Bedömning 
Etableringen kommer sannolikt inte att innebära några negativa ekonomiska, organisatoriska 
och/eller pedagogiska konsekvenser för Olofströms kommun, varken på kort eller lång sikt. 
Det är få elever som idag söker till Academy of Music and Business Education, trots att 
Olofströms kommun inte erbjuder någon gymnasieutbildning inom det estetiska området. 

Finansiering 
Ej aktuellt. 



 Protokoll 31(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 51/2022  UBN 2022/614  
 

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

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 

  



 Protokoll 32(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 52/2022  UBN 2022/3  
 

§ 52/2022  Meddelande 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att ta meddelandena som information till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelande presenterades på dagens Utbildningsnämnd: 

Ärendenr Handlingsnr Innehåll 

2022/3 15 Delgivning: Beslut KS § 59/2022 - 
Överföringar från 2021 till 2022 
avseende  

    investerings- och 
exploateringsprojekt/investeringsbudget 

2022/3 14 Delgivning: Beslut KS § 58/2022 - 
Överföringar från 2021 till 2022 
avseende driftsprojekt 

2021/1057 20 Delgivning: Beslut KS § 53/2022 - 
Jämshögs/Rödhults förskola, fördjupad 
lokalutredning 

2021/3017 3 Delgivning: Beslut KS § 49/2022 - 
Redovisning av 2021 års utfall av 
internkontrollen i nämnder och bolag 

2022/3 12 Delgivning: Beslut KS § 48/2022 - 
Redovisning av vidtagna åtgärder på 
avvikelserna i 2020 års internkontroll 

2022/17 8 Protokollsutdrag UBNAU § 12/2022-03-
21 DIALOG mellan fackliga företrädare 
och Utbildningsnämndens ledamöter 

2021/1635 2 Skolverket - Samordnare för nyanländas 
lärande brev till huvudman 

2022/3 10 För kännedom: Uppdatering av 
tillkommen bilaga - Direktionsprotokoll 
Cura Individutveckling 2022-02-25  

    samt beslutsparagrafer för kännedom 



 Protokoll 33(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 52/2022  UBN 2022/3  
 

2022/3 9 För kännedom: Direktionsprotokoll Cura 
Individutveckling 2022-02-25 samt 
beslutsparagrafer för kännedom 

2021/2617 8 Redovisning kränkande behandling 
20220217-20220413 

  



 Protokoll 34(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 53/2022  UBN 2022/4  
 

§ 53/2022  Redovisning av delegationsbeslut 

Utbildningsnämndens beslut: 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande delegationsbeslut under perioden 20220217–20220414 redovisas på dagens 
Utbildningsnämnd. 

  

Ärendenr Handlingsnr Innehåll Namn 

2022/965 1 Interkommunal ersättning vt 2022 
med Sölvesborgs kommun Förvaltningschef 

2022/758 15 Beslut Skolval inför förskoleklass 
2022/2023 Skolskjutsans 

2022/758 14 Beslut Skolval inför förskoleklass 
2022/2023 Skolskjutsans 

2022/758 13 Beslut Skolval inför förskoleklass 
2022/2023 Skolskjutsans 

2022/758 12 Beslut Skolval inför förskoleklass 
2022/2023 Skolskjutsans 

2022/758 11 Beslut Skolval inför förskoleklass 
2022/2023 Skolskjutsans 

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

2022/4 7 Delegationsbeslut 
Vuxenutbildningen och YHS Rektor 

2022/872 1 
Beslut om avstängning i frivilliga 
skolformer enligt Skollagen 5 kap. 
14 § 

Rektor 

2022/855 2 Avtal om interkommunal 
ersättning med Tingsryds kommun Förvaltningschef 

2022/855 1 Avtal om interkommunal 
ersättning med Tingsryds kommun Förvaltningschef 

2022/646 2 Särskilt samverkansavtal för 
Nationell Idrottsutbildning, NIU 

Förvaltningschef 



 Protokoll 35(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 53/2022  UBN 2022/4  
 

Orientering med Vetlanda 
kommun 

2022/811 1 Ansökan om uppskjuten skolplikt Förvaltningschef 

2022/744 2 
Beslut om skolskjutsansökan till 
Brännaregårdsskolan på grund av 
flytt 

Skolskjutsans 

2022/743 2 
Beslut om skolskjutsansökan till 
Brännaregårdsskolan på grund av 
flytt 

Skolskjutsans 

2022/745 2 Beslut om skolskjutsansökan till 
Kyrkhults skola Sara Fredriksson Skolskjutsans 

2022/663 2 
Beslut om skolskjutsansökan 
växelvis boende på grund av flytt - 
William Arvidsson 

Skolskjutsans 

2022/662 2 
Beslut om skolskjutsansökan 
växelvis boende på grund av flytt - 
Stina Arvidsson 

Skolskjutsans 

2022/645 1 Avtal om interkommunal 
ersättning Göteborg Förvaltningschef 

2022/588 2 Beslut om skolskjuts till 
Vilboksskolan - avslag Skolskjutsans 

2022/452 2 
Avtal om interkommunal 
ersättning mellan Olofström och 
Bromölla kommun 

Förvaltningschef 

2022/547 2 Beslut om skolskjuts till 
Vilboksskolan vid flytt - avslag Skolskjutsans 

2022/422 2 Beslut om tidigare hemresa för 
elev vid Klaragymnasiet Skolskjutsans 

2022/4 5 
Delegationsbeslut 
inackorderingstillägg vårterminen 
2022 

Ekonom 

2022/388 2 Beslut om skolskjutsansökan till 
Kyrkhults skola på grund av flytt Skolskjutsans 

  



 Protokoll 36(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 54/2022  UBN 2022/5  
 

§ 54/2022  Kurser, konferenser och inbjudningar 

Utbildningsnämndens beslut: 

Utbildningsnämnden beslutar att en person från varje parti ges möjlighet att delta på 
workshopen och arvode utgår. 

Ärendebeskrivning 

Workshop: Dialog politiken och kommunala aktivitetsansvaret 31 maj klockan 10.30-12.00.  

Beslutet skickas till:  

Ledamöter via protokollet 

  



 Protokoll 37(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-25  

 
Utbildningsnämnden 

UBN § 54/2022  UBN 2022/5  
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