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§ 12 Val av justerare  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utse Magnus Sandgren (M) till att justera protokollet. 
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§ 13 Godkännande av dagordning  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande tillägg:  
 
Nämndinitiativ om vem som ska bekosta blöjor i förskolan läggs till med § 23 
 
Information om strategisk lokalplanering läggs till med § 24 
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§ 14 Verksamhetsplan och internbudget 2020 för utbildningsnämnden 2019/2788 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att lägga till utvecklingsområdet utveckling av verksamhetsövergångar i nämndens 
verksamhetsplan för 2020 
 
att därmed anta förslaget till verksamhetsplan och internbudget 2020 för utbildnings-
nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
I verksamhetsplan på nämndsnivå definieras prioriterade (strategiska) utvecklings-
områden/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 in-
flytande 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 prio-
riteras som utvecklingsområden för nämnden: 
 

 Likvärdighet, inkludering och flexibel organisation 
 Resultatanalys och chefers utveckling av utbildning så att fler elever når målen 
 Kollegialt lärande 
 Kompetensförsörjning 
 Digital utveckling 

 
Vad gäller internbudgeten och de ekonomiska förutsättningarna så är kraven på effekti-
visering 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 organisa-
tionen) har genomförts och stora minskningar har gjorts vad gäller läromedel och fort-
bildning. 
 
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 kom-
mande år blir det fortsatt betydande volymökningar inom både grundskola och gymna-
sieskola.  
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Grundskolans elevantal beräknas under åren 2019-2022 öka med åtminstone 200 
elever (sannolikt betydligt fler om man gör en bedömning att anhöriginvandringen fort-
sätter i takt som nu), vilket motsvarar i varje fall minst 8 klasser. Detta ger en ökad kost-
nad med ca 17 mkr (85 tkr/elev) alternativt, med oförändrad ram, ett effektivise-
ringsuppdrag 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 så-
dan 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 effektivise-
ringsuppdrag med motsvarande belopp.  
 
Ett fortsatt arbete med planerna för ekonomi i balans kommer att leda till att omprio-
riterar 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 åter-
kommer 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 för-
utsättningar 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 bedöm-
ning 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 fort-
sätter 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 lokal-
vård. 
 
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 be-
höver föras med KS/KF under våren. 
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Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Verksamhetsplan och internbudget 2020 (2021-2022) 
 
Yrkanden 
 
Cecilia Holmberg (M) yrkar att nämnden lägger till utveckling av verksamhetsövergångar 
under prioriterade utvecklingsområden i nämndens verksamhetsplan för 2020. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Cecilia Holmbergs (M) 
yrkande och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming 
Ekonomiavdelningen 
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§ 15 Information om Riktlinjer för hållbart byggande 2020/250 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att nämnden tackar för informationen och tar den till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
BUS-nämnden beslutade under 2018 att en kvalitetsmanual med inriktning på hållbarhet 
skulle tas fram i anslutning till de planerade skolprojekten, bl.a. Mörrums skola. Därefter 
tog kommunstyrelsen upp förslaget och beslutade att kvalitetsmanualen för kommunen 
skulle tas fram. 
 
Nu har ett förslag till övergripande riktlinjer respektive manual för hållbart byggande 
tagits fram. Ärendet ska upp för beslut i kommunstyrelsen, men projektkontoret 
informerar nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Riktlinjer hållbart byggande 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 16 Förslag till beslut om utseende av skolchefer inom utbildningsförvaltningens 
verksamhetsområden 2020/249 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att nämnden beslutar utse verksamhetschefer för förskola och grundskola, samt förvalt-
ningschef gällande gymnasieskola/vux, som skolchefer. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt bestämmelse i 2 kap. 8 a § skollagen ska huvudmannen utse skolchef som ska 
biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. 
 
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för 
delar av verksamheten. 
 
Kravet på skolchef gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän. Bestämmelsen 
gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till särskild ut-
bildning för vuxna, och fritidshemmet. 
 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förord-
ningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i 
första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljö-
lagen och diskrimineringslagen. I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen 
följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska 
hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens be-
fogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att infor-
mera huvudmannen, som ju är ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det 
inte finns tillräckligt med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men 
ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande 
regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen (2 kap. 8 § skollagen). 
 
Förvaltningens bedömning är att adekvat tjänstemannanivå för skolchefsfunktionen i 
denna organisation är verksamhetschef. Beträffande gymnasieskola/vuxenutbildning är 
förnärvarande och inom viss tid framöver denna funktion vakant, varför förvaltningschef 
bör utses till skolchef för denna del. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
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§ 17 Information om resursfördelning av förskoleverksamhetens budget våren 
2020 2020/243 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att besluta om att ta informationen om resursfördelning av förskoleverksamhetens 
budget våren 2020 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Resursfördelning 
 
Resursfördelningen är en del av budgetarbetet som pågår under hela året. Beslutade 
ramar bygger på verksamhetens kommunicerade behov. Behovsanalysen görs utifrån 
en sammanvägning av respektive rektors områdesbehov och av verksamhetens 
anpassningar och/eller besparingar.  
 
Grundtilldelning 
 
Det sker en grundtilldelning av resurser där utgångspunkten är antalet avdelningar på 
respektive förskola.  
 
Förskolan har flest barn under vårarna. I juni slutar sexåringarna för att sedan börja i 
grundskolans förskoleklass i augusti. Det innebär att det är färre barn i förskoleverk-
samheten under höstarna. Med anledning av kravet på besparingar, så hålls ett antal 
avdelningar tillfälligt stängda under hösten för att spara in personal-, städ- och vakt-
mästarkostnader. Hur länge avdelningarna kan vara stängda beror på behovet av för-
skoleplatser. Enligt lagkravet i kap 8. 14 § skollagen framgår att ”När vårdnadshavare 
har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda 
barnet förskola inom fyra månader.” 
 
Extra tilldelning 
 
En-avdelningsförskolorna tilldelas extra resurs för att de beslutade öppettiderna ska 
kunna hållas.  
 
Till de enheter där det ingår mathantering i förskolepersonalens arbetsuppgifter, så får 
varje avdelningen en resurs baserad på den extra arbetsinsats som krävs.  
 
Kommunens Dygnet Runt-verksamhet, som ligger på Norrports förskola, får extra tilldel-
ning på 4,5 tjänster för att kunna ha öppet på obekväma tider.  
 
Varje chef får en generell resurstilldelning av 0,3 tjänst till pedagogisk utvecklare. 
 
Barn i behov av särskilt stöd (BIBS) 
 
Denna tilldelning bygger på en kartläggning som görs i resurssamtal med verksamhets-
chefen för centrala elevhälsan, verksamhetschefen för förskolan och Barnhälsoteamen 
(Rektor, specialpedagog och pedagogisk utvecklare). Se bilaga 1. 
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Kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) 
 
Resursen för kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) ryms inom budgetramen eftersom 
den är beräknad på personalens sjukfrånvaro, vårda av barn, tjänstledighet och annan 
frånvaro. Resursen motsvarar cirka 28-29 årsarbetare och det är cirka 35 personer som 
har anställning som KPP-personal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
Bilaga: Resursfördelning förskolan våren 2020. 
Bilaga: Kartläggning av resursbehovet för barn i behov av särskilt stöd Vt 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
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§ 18 Förslag till Årshjul för Utbildningsnämnden 2020 2020/105 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa förslag till Årshjul för utbildningsnämnden 2020 
 
att en uppföljning av Årshjulet görs vid sammanträdet 2020-05-19. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till Årshjul för utbildningsnämnden 2020 har arbetats fram för att på ett tydligt 
sätt åskådliggöra nämndens arbete med ärenden som återkommer vid en särskild 
tidpunkt varje år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Årshjul för utbildningsnämnden 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Nämndsekreterare Maria Appert 
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§ 19 Information 2020/140 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Vid föregående sammanträde beslutades att uppdra åt förvaltningschefen att vid detta 
sammanträde svara på Emanuel Noréns (L) frågor: 
 
1. Barnkonventionen blev ju lag 1jan. Hur kommer förvaltningen jobba med att 
implementera den i verksamheterna och hur ska vi i nämnden tänka?  
 

 Förvaltningschefen svarar att förvaltningen håller på att arbeta fram rutiner för 
hur man ska arbeta med detta och återkommer under våren 2020 med förslag till 
detta. 

 
2. Kommuner är från 1 januari skyldiga att erbjuda minst 100 timmars samhällsoriente-
ring för nyanlända från tidigare 60. Hur kommer förvaltningen jobba för att verkställa det 
beslutet och vilka konsekvenser kan det få?  
 

 Förvaltningschefens svarar att man är medvetna om att ny lagstiftning gäller, an-
svaret och hanteringen ligger hos AV-förvaltningen som köper denna tjänst av 
Ronneby kommun. Språkkravet kommer att innebära ett ökat behov av SFI och 
dialog pågår kring detta mellan AV-förvaltningen och utbildningsförvaltningen. 

 
Förvaltningschefen informerar om  
 

 att ett av besluten om bidrag till friskolor har överklagats. Vid kontroll har det vi-
sat sig att samtliga beslutsunderlag måste revideras. Ett nytt beslut om bidrag till 
förskolorna kommer att fattas på delegation av förvaltningschefen. 

 
 att rekrytering av rektor till gymnasieskolan pågår. 

 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 20 Beslutsuppföljning januari 2020 2020/230 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att BUS-nämndens beslut om målsättningen att stänga och avyttra 1 alternativt 2 
enavdelningsförskolor i centrala Karlshamn från 2004 läggs till i beslutsuppföljningen då 
det beslutet ej verkställts 
 
att nämnden låter presidiet hantera frågan om BUS-nämndens beslut från 2004 som ej 
verkställts 
 
att i övrigt godkänna redovisningen av beslutsuppföljning för januari 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för januari 2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning för januari 2020 
 
Yrkanden 
 
Emanuel Norén (L) yrkar att BUS-nämndens beslut från 2004 om målsättningen att 
stänga och avyttra en alt två enavdelningsförskolor i centrala Karlshamn läggs till i 
beslutsuppföljningen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Emanuel Noréns (L) 
yrkande och finner att detta är nämndens mening. 
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§ 21 Redovisning av delegationsbeslut januari 2020 2020/252 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2020-01-07, § 5. Dessa beslut ska anmälas till utbildningsnämnden för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2020-01-01--14 samt beslut angående 
undervisning av ej legitimerade personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. I bilagan redo-
visas antal ej legitimerad personal inom förskolan t o m 2020-01-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning över delegationsbeslut fattade under perioden 2020-01-01--14 samt antal ej 
legitimerad personal t o m 2020-01-31. 
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§ 22 Handlingar för utbildningsnämndens kännedom januari 2020 2020/253 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att  godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för utbildningsnämndens kännedom under tiden 2020-01-01--14 redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för utbildningsnämndens kännedom 2020-01-01--14. 
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§ 23 Nämndinitiativ om vem som ska bekosta blöjor i förskolan 2020/323 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att nämnden tar till sig nämndinitiativet då det följer den ordning som förvaltningen 
arbetar efter. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L) och Magnus Sandgren (M) från Karlshamnsoppositionen har  
2020-01-20 lämnat in ett nämndinitiativ där de föreslår att utbildningsnämnden ger för-
valtningen i uppdrag att följa Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendation 
vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan. 
 
Ordföranden redovisar sitt kommande svar på en interpellation från Sverigedemo-
kraterna på samma tema. I svaret framgår att utbildningsförvaltningen, i avvaktan på 
SKRs analys och besked, redan följer SKRs rekommendation. 
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§ 24 Information om strategisk lokalplanering 2020/250 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar om kommande behov av lokaler inom 
gymnasieskolan med anledning av den beräknade ökningen av elever framöver. 
 
 


