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§ 25 Val av justerare  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utse Mona Wettergren (SD) att justera protokollet. 
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§ 26 Godkännande av dagordning  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 27 Resultatrapport/årsredovisning 2019 BUS-nämnden Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2019/2799 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att nämnden beslutar godkänna resultatrapport/årsredovisning 2019 för gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 
att nämnden beslutar godkänna resultatrapport/årsredovisning 2019 för BUS-nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnderna ska redovisa utvecklingen inom sin verksamhet för perioden 
2019-01-01 – 2019-12-31 i en resultatrapport/bokslut. Nuvarande utbildningsnämndens 
verksamheter var under aktuell period uppdelad i två nämnder och därför upprättas/ 
beslutas om två rapporter.  
 
Fokus i redovisningen ska ligga på analys av resultatet under perioden. En bedömning 
av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och en framtidsbedömning 
ska också göras. I resultatrapport för 2019 redovisas även uppföljning av intern kontroll.  
 
I båda tidigare nämnders redovisningar finns uppföljningar och indikatorer kring elever-
nas trygghet/trivsel, upplevelse av stress, presterade resultat (exempelvis på nationella 
prov och betyg) samt kring personal- och kompetensförsörjning.  
 
Vad gäller det ekonomiska utfallet så har båda nämnderna arbetat mycket aktivt under 
2019 med att effektivisera organisationen, samtidigt som de yttre förutsättningarna, 
(framför allt volymökningar) medfört ytterligare anspänning.   
 
I oktober 2019 beslutade KF om en tilläggsbudget för gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden om 9 500 tkr och för BUS-nämnden om 16 000 tkr.  
 
Utifrån, de i nämnderna beslutade, planerna för budget i balans har förvaltningen gjort 
effektiviseringsinsatser under 2019 och inför/under 2020 motsvarande ca 30 mkr (bland 
annat minskad bemanning i alla verksamheter och minskade resurser för läromedel/ 
lärverktyg samt kompetensutveckling), samtidigt som det under perioden varit volym-
ökningar motsvarande nästan 10 mkr. 
 
I delårsrapporten efter augusti prognostiserade gymnasie- och vuxenutbildningsnämn-
den en avvikelse för året om minus 11 094 tkr och redovisad avvikelse i bokslut uppgår 
till minus 675 tkr. Detta innebär att verksamheten har förbättrat resultatet ytterligare med 
919 tkr under senhösten 2019 (borträknat tillskottet om 9 500 tkr). 
 
I delårsrapporten efter augusti prognostiserade BUS-nämnden en avvikelse för året om 
minus 19 301 tkr och redovisad avvikelse i bokslut uppgår till minus 877 tkr. Detta inne-
bär att verksamheterna har förbättrat resultatet ytterligare med 2 424 tkr under sen-
hösten 2019 (borträknat tillskottet om 16 000 tkr). 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Resultatrapport/årsredovisning 2019 BUS-nämnden 
Resultatrapport/årsredovisning 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Bilaga 1: Intern kontroll ekonomi 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Verksamhetschef strategisk elevhälsa Petra Gagner 
Verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
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§ 28 Familjestöd- Främjande och förebyggande insatser för vårdnadshavare 
2019/3978 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att ingå samarbete 
med barnhälsovården i Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
I handlingsplanen för folkhälsoarbetet har kommunens ledningsgrupp fastställt att 
Karlshamns kommun ska utveckla ett långsiktigt föräldraskapsstöd. Ett mer främjande 
och förebyggande förhållningssätt krävs för att barn och unga inte ska hamna i utanför-
skap längre fram i livet. En viktig del är att tidigt ge föräldrar/vårdnadshavare stöd i sitt 
föräldraskap. Nedan föreslås två insatser som syftar till att främja goda familjerelationer 
och stärka vårdnadshavare i sitt föräldraskap. 
 
Familjecentral med BHV och Öppen förskola 
 
Karlshamns kommun undersöker möjligheten att ingå ett samarbete med barnhälso-
vården (BHV) i Karlshamn. Syftet är att på prov öppna en familjecentral med inspiration 
från Mönsterås. Då det för närvarande saknas en öppen förskola i Karlshamn så blir 
väntrummet på BHV en naturlig mötesplats för nyblivna föräldrar/vårdnadshavare. Att 
komplettera denna verksamhet med en förskollärare samt en specialpedagog på 20 % 
vardera utgör ett ökat och mer tillgängligt stöd för vårdnadshavare. Dessa nya kompe-
tenser skulle finnas på BHV två halvdagar i veckan i syfte att träffa föräldrar och vård-
nadshavare, tidigt upptäcka familjer med behov samt erbjuda föräldraskapsstöd i olika 
former.  
 
Föräldrastöd för stärkta relationer och stärkta familjer 
 
För att möta behovet som finns bland föräldrar och vårdnadshavare ska kommunen 
erbjuda ett bredare föräldraskapsstöd. En utbildning i föräldrastödsmodellen ABC (Alla 
barn i centrum) ska genomföras för personal i Karlshamns kommun under april 2020. 
Genom att utbilda personal från skola och socialtjänst samtidigt, på samma arena, 
stärks samverkan och samarbetet mellan förvaltningarna. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Enhetschef Hawasen Saghir 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming 
Verksamhetschef STREL Petra Gagner 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
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§ 29 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska och psykologiska elevhälsan 
2019 2020/496 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att  godkänna patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Förskole-
klass, grund- och grundsärskola 2019 
 
att godkänna patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Vägga 
gymnasie- och gymnasiesärskola 2019 
 
att godkänna patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats i förskole-
klass, grund- och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola. 
 
Sammanfattning 
 
Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan för förskoleklass, 
grund- och grundsärskola 2019 har tagits fram av skolsköterska med medicinskt led-
ningsansvar Anneli Bengtsson och patientsäkerhetsberättelse för gymnasie- och gym-
nasiesärskolan 2019, har tagits fram av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 
Annelie Jonsson.  
Undertecknad, Petra Gagner har tagit fram patientsäkerhetsberättelsen för den psykolo-
giska elevhälsan 2019 för förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasie- och gym-
nasiesärskolan. 
 
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 före-
gående år genom att beskriva de viktigaste åtgärderna som har vidtagits för att säker-
ställa patientsäkerheten, hur patientsäkerheten följts upp och hur risker för vårdskador 
identifieras och hanteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats, EMI, förskoleklass, grund- 
och grundsärskola 2019 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats inom elevhälsan Vägga 
Gymnasie- och gymnasiesärskola 2019 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats förskoleklass, grund- och 
grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg  
Verksamhetschef STREL Petra Gagner 
T f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson  
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§ 30 Riktlinje vid skolplacering utifrån det fria skolvalet i Karlshamns kommun 
2020/616 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utbildningsnämnden antar riktlinje vid skolplacering utifrån det fria skolvalet att gälla 
från och med 1 mars 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Vårdnadshavare har möjlighet att önska skolplacering för sitt barn och detta kallas det 
fria skolvalet. Huvudman har möjlighet att avslå ansökan om klasserna i aktuell årskurs 
är fulla eller med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 
Är det flera elever som önskar placering på samman skola, i samma årskurs och alla 
inte får plats, placeras eleverna efter i riktlinjerna givna kriterier. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Riktlinje vid skolplacering utifrån det fria skolvalet i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Skolplaceringshandläggare 
Rektorer grundskola  
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2020-02-25 

Sida 11(20) 

 

§ 31 Svar på nämndsinitiativ angående simundervisning och skolk 2020/416 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att uppdra åt förvaltningen att se över definitionen av så kallade "hemmasittare" i 
tidigare lämnad rapport, jämfört med den redovisning som lämnats vid dagens 
sammanträde och redovisa detta vid nästa sammanträde 2020-03-17 
 
att i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Nämndinitiativ angående skolk och minskad simkunnighet har inkommit från Emanuel 
Norén (L) och Magnus Sandgren (M). 
 
T.f verksamhetschef grundskola har i tjänsteskrivelse sammanställt följande svar på 
nämndinitiativet. 
 
Att rapportera hur det förhåller sig i Karlshamn beträffande simkunnighet och del-
tagande i simundervisningen 
 
I Karlshamns högstadieskolor åk 7-9 går det 861 elever.  
Av dessa klarar 97,2 % kraven för simning.  
På Österslättsskolan klarar 100% av eleverna i åk 9 simundervisningen.  
Av dessa är det totalt fyra elever som hade betyg i idrott och hälsa i åk 6, men har inte 
visat sin simkunnighet på högstadiet och är därför med i statistiken för icke simkunniga.  
De elever som inte har visat simkunnighet erbjuds extra simundervisning.  
 
Att rapportera statistik för olovlig frånvaro 
 
Den ogiltiga frånvaron, dvs frånvaro som inte är anmäld av vårdnadshavare, är i det 
närmast försumbar i åk F-6. Registrering av ogiltig frånvaro sker manuellt.  
 
Höstterminen 2019 var det 20 elever i årskurs 7-9 som hade en ogiltig frånvaro på 20 % 
eller mer. Dessa motsvarar 2,3 % av det totala antalet högstadieelever i Karlshamns 
kommunala skolor. 
 
Att redogöra för rutiner vid olovlig frånvaro  
 
Åk F-6. Det är väldigt ovanligt att elever i dessa årskurser har olovlig frånvaro. När det 
sker, tar skolan telefonkontakt med vårdnadshavare. Registrering av olovlig frånvaro 
sker manuellt på respektive skolenhet.  
 
Åk 7-9. All sorts frånvaro rapporteras i Dexter. Uteblir en elev från en lektion skickas 
meddelande till vårdnadshavare för att medvetandegöra frånvaron. Vid upprepad från-
varo kallas vårdnadshavare och elev till möte.  
 
Det kan hända att föräldrar sanktionerar ett frånvarobeteende så därför följs all frånvaro 
upp, även sjukfrånvaro och beviljad ledighet. Detta för att bevaka elevens rätt till utbild-
ning.   
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Exempel på rutin:  
 
10 % frånvaro. Vårdnadshavare får samtal av mentor eller blir kallad till möte med 
mentor då även eleven deltar.  
15 % frånvaro. Möte med skolsköterska, vårdnadshavare och elev.  
20 % frånvaro. Möte med representanter ur elevhälsan och/eller rektor, vårdnadshavare 
och elev.   
 
Att redogöra för uppgifter om så kallade hemmasittare 
 
Hemmasittare med definition sammanhängande skolfrånvaro under minst en månad. 
 
I Karlshamn har vi under läsåret 19/20 haft tre hemmasittare på högstadiet med sam-
manhängande frånvaro under minst en månad. Detta är 0,3 % av eleverna. Rikssnittet 
för denna elevgrupp är 1 %.  
 
På låg- och mellanstadiet har vi inga elever med denna långa sammanhängande från-
varo. Däremot så finns några få elever även i de lägre årskurserna med hög frånvaro 
och dessa elever behandlas för depression och ångestproblematik på BUP.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Nämndinitiativ från Emanuel Norén (L) och Magnus Sandgren (M) angående simkunnig-
het och skolk 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén (L) 
Magnus Sandgren (M) 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
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§ 32 Yttrande över motion om att skapa studiero för elever 2019/3441 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD), Margaretha Lennarthsson (SD) och Mona Wettergren (SD) 
har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28 lämnat in motion om att skapa 
studiero för elever i skolan. 
 
I motionen föreslås: 
 

- att berörd nämnd uppdras att med stöd i skollagen utarbeta riktlinjer omkring hur 
skolpersonal ska främja studiero 

- att ge politikerna i berörd nämnd förslag på datum för prao-dag för enskilda 
politiker i en högstadieklass 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-19 att remittera motionen till 
nämnden för barn, ungdom och skola samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 
beredning. 
 
I skollagen kap 5 finns väl beskrivet en skolas/rektors möjligheter och mandat för arbete 
med trygghet/studiero, arbetsmiljö, ordningsregler, disciplinära och andra åtgärder. 
Detta är frågor som kontinuerligt förs dialog kring ute på skolorna och i 
skolledargrupperna i kommunen. Som komplement till skollagstiftningen finns också 
mycket material vad gäller den praktiska hanteringen utifrån skollagen på skolverket 
webbplats. Frågor om elevers trygghet, trivsel och studiero följer nämnden (tidigare 
nämnderna) nogsamt upp, bland annat i årsredovisning.  
 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att rektorerna i verksamheterna är väl förtrogna 
med de möjligheter och mandat som skollagen ger utrymme för gällande att skapa 
studiero för elever. Det är ett kontinuerligt arbete som utgör stora utmaningar för 
verksamheterna, både i vår kommun och hos andra huvudmän. Dock är förvaltningens 
bedömning att en kommunal riktlinje som skriver om det som redan finns reglerat i lag 
eller upprepar det som finns beskrivet hos statlig myndighet inte kommer att ge någon 
direkt effekt för att främja elevers studiero.  
 
När det gäller verksamhetsbesök så finns redan idag möjlighet för nämndens ledamöter 
att, efter överenskommelse med berörd rektor, komma överens om datum och tid för 
besök på en skola eller i en klass. 
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Motion om att skapa studiero för elever i skolan - Björn Tenland Nurhadi (SD) m.fl. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 33 Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 2019/4023 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Den 7 januari 2020 antog utbildningsnämnden sin delegationsordning. Behov av revide-
ring har nu uppstått, eftersom delegation att rättidspröva inkomna överklaganden be-
höver omfatta även beslut att överklagande inkommit i rätt tid.  
 
Förslag till ändring föreligger enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till delegationsordning för utbildningsnämnden. 2020-01-16 
Förtydligande av revideringar av delegation O2, 2020-01-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen  
Berörda delegater 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 34 Information 2020/140 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att lägga till en informationspunkt på dagordningen ”Information om arbetsmiljöfrågor” 
där information lämnas till nämnden vid uppkomna avvikelser  
 
att i övrigt ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar om  
 

 att ekonomiuppföljningar i nämnderna fortsättningsvis görs i mars, maj, septem-
ber, november och i februari i enlighet med kommunens nya styrsystem. Utöver 
dessa redovisningar kommer nämnden att informeras om större avvikelser mot 
budget uppstår. 

 
 att förvaltningen arbetar fortlöpande med effektiviseringar i verksamheterna.  

 
T.f verksamhetschef Sofia Olsson informerar om 
 

 skolornas arbete med optimering av klassrum med anledning av kommande 
volymökningar. 

 
 att Korpadalsskolan, som en av sex skolor, blev uttagna att representera på 

årets Pep Forum den 22 november i Stockholm. Generation Pep ville uppmärk-
samma Korpadalsskolan för att de tyckte att skolan är en förebild bland skolor 
som jobbar med Pep skola, och som skapat en bestående förändring för aktiva 
raster med sitt arbete med ”Den goda rasten”. Nämnden fick också se en film 
som spelats in på skolan om detta 
 

 Prästslättsskolans arbete med hållbar utveckling. 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg informerar om  
 

 att lokalutredningen pågår och kommer att redovisas i nämnden efter sommaren 
 

 läget vad gäller köerna till förskoleplatser: 
område 1 Karlshamn/Hällaryd/Åryd: 10 barn i kö 
område 2 Asarum: 8 barn i kö 
område 3 Mörrum/Svängsta: 9 barn i kö 

 
 att ombyggnad av Svängsta förskola är på gång. 

 
Sten Wijkander (S) påpekar att meningen ”så att fler elever når målen” fallit bort i 
beslutet om Verksamhetsplan och internbudget 2020 (UN § 14/2020). 
 
Ordföranden meddelar att detta kommer att korrigeras. 
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Yrkanden 
 
Cecilia Holmberg (M) yrkar att nämnden i fortsättningen ska få information i arbets-
miljöfrågor och att detta ska vara en stående punkt på dagordningen. 
 
Ordföranden yrkar att nämnden ska informeras i arbetsmiljöfrågor vid uppkomna av-
vikelser. 
 
Beslutsgång  
 
Ordföranden ställer proposition på Cecilia Holmbergs (M) yrkande och sitt eget yrkande 
och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 35 Beslutsuppföljning februari 2020 2020/230 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljning för februari 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för februari 2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning för februari 2020. 
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§ 36 Redovisning av delegationsbeslut februari 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 2020-01-15--02-17 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 2020-02-29. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning över delegationsbeslut fattade under perioden 2020-01-15--02-17 samt 
antal ej legitimerad personal t o m 2020-02-29. 
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§ 37 Handlingar för utbildningsnämndens kännedom februari 2020 2020/253 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för utbildningsnämndens kännedom under tiden 2020-01-15--02-17 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för utbildningsnämndens kännedom 2020-01-15--02-17. 
 
 
 


