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§ 1 Val av justerare  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utse Sofie Ekenberg (C) till att justera protokollet. 
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§ 2 Godkännande av dagordning  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 6 Verksamhetsplan och internbudget 2020 för utbildningsnämnden 2019/2788 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschef i uppdrag att samverka Verksamhetsplan/internbudget 2020 med 
berörda arbetstagarorganisationer och återkomma med beslutsunderlag till nämndens 
sammanträde 2020-01-21. 
 
Sammanfattning 
 
I verksamhetsplan på nämndsnivå definieras prioriterade (strategiska) 
utvecklingsområden/insatsområden. Nämnden ska formulera mål i relation till 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och förvaltningen föreslår följande mål för nämnden:  
 

 Barn och elever i utbildningsnämndens verksamheter upplever god hälsa och 
välbefinnande 

 Barn och elever lär sig och utvecklas så långt som möjligt i de verksamheter 
nämnden är ansvarig för 

 Barn och elever i utbildningsnämndens verksamheter är delaktiga i och har 
inflytande över sin utbildning 

 Barn och elever i utbildningsnämndens verksamheter är trygga och upplever 
studiero 

 Personal i utbildningsnämndens verksamheter har god hälsa och upplever en 
positiv arbetsmiljö 

 
Utifrån genomförd analys föreslår förvaltningen nämnden att följande områden ska 
prioriteras som utvecklingsområden för nämnden: 
 

 Likvärdighet, inkludering och flexibel organisation 
 Resultatanalys och chefers utveckling av utbildning 
 Kollegialt lärande 
 Kompetensförsörjning 
 Digital utveckling 

 
Vad gäller internbudgeten och de ekonomiska förutsättningarna så är kraven på 
effektivisering fortsatt mycket stora.  
 
Utifrån beslutad plan för budget i balans har förvaltningen gjort effektiviseringsinsatser 
under 2019 och inför 2020 motsvarande ca 30 mkr (ca 16,5 mkr i BUS-nämnd och drygt 
13 mkr i GN) och dessutom hanterat betydande elevvolymökningar i grundskola och 
gymnasieskola. Betydande minskning av personalstyrkan (i olika delar av 
organisationen) har genomförts och stora minskningar har gjorts vad gäller läromedel 
och fortbildning. 
 
De effektiviseringar som åligger utbildningsnämnd år 2020 är en minskning med 2 % av 
nettobudget 2019. År 2021 minskas ramen ytterligare med 3,5 % av nettobudget 2019. 
 
Det som gör detta arbete med en budget i balans än mer utmanande är att under 
kommande år blir det fortsatt betydande volymökningar inom både grundskola och 
gymnasieskola.  
 
Grundskolans elevantal beräknas under åren 2019-2022 öka med åtminstone 200 
elever (sannolikt betydligt fler om man gör en bedömning att anhöriginvandringen 
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fortsätter i takt som nu), vilket motsvarar i varje fall minst 8 klasser. Detta ger en ökad 
kostnad med ca 17 mkr (85 tkr/elev) alternativt, med oförändrad ram, ett 
effektiviseringsuppdrag med motsvarande belopp. 
 
Beträffande ungdomar i gymnasieåldern är prognosen för åren 2019-2022 en ökning 
med åtminstone 110 ungdomar (sannolikt fler även här med ovan resonemang). Det är 
alltid svårt att göra en exakt beräkning gällande ekonomiska konsekvenserna av en 
sådan ökning, då det inte är oproblematiskt att förutse elevers val av gymnasieprogram. 
En grov (relativt lågt räknad) kalkyl är ändå att en elev i systemet (oaktat om hen går i 
vår egen verksamhet eller på en friskola/i annan kommun) kostar ca 100 tkr/år, vilket ger 
en ökad kostnad med 11 mkr alternativt, om detta inte beaktas i budget, ett 
effektiviseringsuppdrag med motsvarande belopp.  
 
Ett fortsatt arbete med planerna för ekonomi i balans kommer att leda till att 
omprioriterar mellan och inom verksamheterna måste göras. Det kommer också att 
innebära att omgivningens och medborgarnas förväntningar på verksamhetens leverans 
gällande allt som inte är lagstadgat måste minskas betydligt. När effektiviseringsuppdrag 
återkommer flera år i rad så blir det dessutom svårare att genomföra åtgärder som 
märks i mindre omfattning för medborgarna. 
 
Trots allt arbete med plan för budget i balans och med anledning av ovan beskrivna 
förutsättningar är nämndens budget således i betydande obalans vid ingången 2020.  
 
En stor obalans finns i budgetposterna för interkommunal ersättning/bidrag till fristående 
huvudmän. En stor del av de extra tilläggsmedel som nämnderna (BUS 16 mkr och GN 
9,5 mkr) fick 2019 gick till att täcka obalansen i dessa budgetposter och dessa extra 
medel finns inte med i förutsättningarna för 2020. Det är svårt att göra en exakt 
bedömning av de här kostnaderna, men troligt är att kostnaderna 2020 kommer att 
överstiga budget med närmare 15 mkr.  
 
Beträffande externa bidrag så minskar bidragen från migrationsverket med ca 5 mkr 
2020 och statliga bidrag för fritidshemssatsning 1,5 mkr samt elevhälsan 0,9 mkr 
fortsätter inte kommande år. 
 
Inför 2020 har det också gjorts tekniska justeringar gällande e-handel och ersättning för 
fackligt arbete och detta ger tillkommande kostnader för utbildningsnämnden med 
nästan 2 mkr.  
 
Andra kostnader som också ökar är för skolmåltider, lokalhyra paviljong och för 
lokalvård. 
 
Sammantaget behöver nämnden göra anpassningar motsvarande ca 34 mkr under 
2020, och utöver detta hantera volymökningar, för att få en budget i balans under året. 
Sannolikt kommer det att vara svårt för nämnden att hantera detta och en dialog 
behöver föras med KS/KF under våren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
Verksamhetsplan och internbudget 2020 (2021-2022) 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming 
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§ 7 Samverkansavtal Sydost gällande gymnasieutbildning 2019/3003 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att nämnden godkänner och tecknar avtal för samarbete och samverkan inom region 
Samverkan Sydost. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har sedan 2015 haft ett samverkansavtal med Kalmarsunds gymnasie-
förbund samt kommunerna Emmaboda, Olofström, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskars-
hamn, Ronneby, Tingsryd och Växjö. Avtalet grundar sig på en gemensam strävan för 
kommuner/gymnasieförbund att tillsammans stärka och utveckla hela samverkansområdet 
till att vara en attraktiv gymnasieregion där eleverna erbjuds utbildning av hög kvalitet. 
 
Samverkans-/samarbetsavtalet syftar till att: 
 

 Ge förutsättningar för nätverkande och erfarenhetsutbyte och eventuellt initiera ut-
vecklingsinsatser utifrån behov. 

 Ge förutsättningar för att tillsammans inventera utvecklingsområden. 
 Ge eleverna ökade möjligheter att tillgodose förstahandsval avseende skola och 

program. 
 Möjlighet för eleverna att fritt söka de utbildningar som under § 3 erbjuds inom sam-

verkansområdet och bli mottagna som förstahandssökande i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

 Optimera resursanvändningen och öka kostnadseffektiviteten i Gymnasieskolan. 
 
Avtalstiden har nu löpt ut och ett uppdaterat avtal är framtaget. Avtalet har diskuterats i 
sydostsamverkans förvaltningschefsgrupp samt med presidiegruppen som består av berörda 
nämnders presidium från respektive kommun/kommunförbund. 
 
Den största skillnaden mellan avtalen är § 3, punkt två. Där gymnasieskolornas introduk-
tionsprogram i Tingsryd, Lessebo, Karlshamn, Ronneby samt Olofström undantas från av-
talet. Skälet till undantaget är att dessa kommuner bedöms ha svårt att klara ett fritt sök 
inom introduktionsprogrammen såväl organisatoriskt som ekonomiskt.  
Om bedömningen görs att det är för elevens bästa att gå introduktionsprogram i annan 
kommun tecknas individuella avtal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-12-15 från förvaltningschef Tomas Ringberg 
Samverkansavtal Sydost 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Berörda kommuner 
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§ 8 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2020 2019/4026 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa föreslagen sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2020 
 
att sammanträdena börjar klockan 13.15, förutom för sammanträdet den 8 december 
som börjar klockan 14.15. 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider 2020 för utbildningsnämnden enligt följande: 
 
21 januari 
25 februari 
17 mars 
16 april 
19 maj 
25 augusti 
29 september 
8 december 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-12-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstepersoner 
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§ 9 UN: Gemensam dokumenthanteringsplan 2016/3397 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att anta Karlshamns kommuns gemensamma dokumenthanteringsplan. 
 
Sammanfattning 
 
2016 antog samtliga kommunens nämnder en gemensam dokumenthanteringsplan, 
vilken utarbetats tillsammans med kommunalförbundet Sydarkivera. Planen beskriver 
hur de olika kommunala processernas handlingstyper benämns och beskriver också hur 
de ska hanteras, bevaras och gallras.  
 
Planen har sedan 2016 reviderats vid ett antal tillfällen, t.ex. på grund av förändringar i 
lagstiftning, förändrat arbetssätt eller system eller efter samråd med eller anvisningar 
från Sydarkivera. Som ytterst ansvarig för sitt arkiv behöver utbildningsnämnden nu anta 
den senaste versionen av dokumenthanteringsplanen för egen del (jfr 4 § arkivlagen).  
 
Beslutsunderlag 
 
Dokumenthanteringsplan, 2019-11-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsförvaltningen  
Arkivföreståndare Julia Solokof 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2020-01-07 

Sida 11(12) 

§ 10 Förordnande av dataskyddsombud 2018/477 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att förordna Therese Jigsved på kommunalförbundet Sydarkivera som dataskyddsom-
bud 
 
Sammanfattning 
 
Den 25 maj 2018 trädde EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och komplette-
rande svensk dataskyddslag i kraft. Det övergripande syftet med den nya lagstiftningen 
är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter. Inom en kommun är 
varje nämnd en myndighet och personuppgiftsansvarig för behandlingar av personupp-
gifter inom sitt verksamhetsområde. 
 
Av GDPR följer att varje myndighet ska utse ett dataskyddsombud (art. 37). Kommun-
styrelsen beslutade 2018-03-27 § 101, att ingå avtal med kommunalförbundet Syd-
arkivera om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud. Samtliga nämnder ska i sin 
tur utse en eller flera personer hos Sydarkivera till dataskyddsombud. Dataskydds-
ombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras samt skickas till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndighet. 
 
Dataskyddsombudet ska ha en kontrollerande och rådgivande funktion. Samtidigt ska 
myndigheten självständigt bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av data-
skyddsombudet. Den person som utses till dataskyddsombud ska ha tillräckliga kun-
skaper om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sak-
kunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och 
oberoende i organisationen och ska rapportera till högsta ledningen. 
 
Dataskyddsombudet ska ges möjlighet att delta i hanteringen av alla frågor som rör be-
handling av personuppgifter. Vidare ska dataskyddsombudet bland annat övervaka att 
dataskyddsförordningen följs, utbilda organisationens personal, ge råd i frågor om kon-
sekvensbedömningar och samarbeta med tillsynsmyndigheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunjurist Alice Risenfors tjänsteskrivelse, 2019-12-16 
Avtal om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud 
 
Beslutet skickas till 
 
Datainspektionen 
Sydarkivera 
Tomas Ringberg, förvaltningschef  
Alice Risenfors, kommunjurist 
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§ 11 Information 2020/140 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att besvara frågorna vid nämndens nästa sammanträde  
2020-01-21. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L) ställer följande frågor: 
 
1. Barnkonventionen blev ju lag 1 januari. Hur kommer förvaltningen jobba med att 
implementera den i verksamheterna och hur ska vi i nämnden tänka?  
 
2. Kommuner är från 1 januari skyldiga att erbjuda minst 100 timmars 
samhällsorientering för nyanlända från tidigare 60. Hur kommer förvaltningen jobba för 
att verkställa det beslutet och vilka konsekvenser kan det få?  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
 
 


