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§ 38 Val av justerare 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utse David Alfredsson (S) till att justera protokollet. 
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§ 39 Godkännande av dagordning 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 40 Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019 2020/730 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
att uppdra åt utbildningsförvaltningen att i fortsättningen se till att samtliga enheter inom 
förvaltningen lämnar in sina arbetsmiljörapporter så att uppföljningen blir korrekt. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden delges skriftlig arbetsmiljörapport för 2019. Rapporten innehåller 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, sjukfrånvaro och arbetsskador för 
2019. 
 
Förvaltningschefen konstaterar att sjuktalen, både den korta (1-14 dagar/anställd) och 
den långa (15- dagar/anställd), har minskat jämfört med 2018. Förvaltningen ligger i 
jämförelse med övriga förvaltningar lägre i antal sjukdagar/anställd. Antal inlämnade 
arbetsskadeanmälningar inom förvaltningen uppgår till 14 st 2019.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning av sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen 2019 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, sjukfrånvaron och arbetsskade-
statistiken 2019 inom utbildningsförvaltningen 
Sammanställning av arbetsskadestatistik 2019  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
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§ 41 Yttrande över motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i 
grundskolan 2019/3686 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning. 
 
Reservationer 
 
Margaretha Lennarthsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
 
Sammanfattning 
 
Björn Tenland Nurhadi (SD) och Margaretha Lennarthsson (SD) har till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2019-11-18 lämnat in motion om anpassade arbetsmetoder för 
särbegåvade elever i grundskolan. 
 
I motionen föreslås  
 
att Karlshamns kommun tar fram ett förslag till handlingsplan för identifiering av särbe-
gåvning hos barn, och applicering av anpassade arbetsmetoder för särbegåvade barn i 
grundskolan.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-12-10 att remittera motionen till utbild-
ningsnämnden för beredning. 
 
Skollagen kap 3, 3 § reglerar att alla elever ska få den ledning och stimulans som de 
behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Här innefattas 
både de elever som behöver extra stöd för att nå målen och de elever som med lätthet 
når målen och därmed behöver ges stimulans för att nå längre.  
 
Skollagen kap 3, 3 §: 
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna ut-
vecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktions-
nedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som 
syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 
Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimu-
lans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”  
 
Karlshamns kommun har inte en egen plan för särbegåvade elever då skollagen regle-
rar elevens rätt till utveckling. 
 
Inom skolan grupperas inte eleverna utifrån deras IQ. Däremot ska eleverna få under-
visning och uppgifter i skolan som stimulerar deras utveckling utifrån var och ens indivi-
duella förutsättningar. Detta sker bl.a. genom att undervisningen möter elever som är på 
flera olika nivåer, genom variation på uppgifternas komplexitet och fördjupning i ämnes-
området. Detta kallas att undervisningen är differentierad.  
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Utbildningsförvaltningen bedömer, med hänvisning till ovanstående, att det inte finns 
behov av någon plan gällande anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i 
grundskolan. 
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Motion om anpassade arbetsmetoder för särbegåvade elever i grundskolan - Björn 
Tenland Nurhadi (SD) m.fl. 
 
Yrkanden 
 
Margaretha Lennarthsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden yrkar att nämnden ställer sig bakom förslaget till yttrande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition mellan Margaretha Lennarthssons (SD) yrkande och sitt 
eget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
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§ 42 Resultatrapport januari-april 2020 2019/2799 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa utbildningsnämndens resultatrapport för perioden januari-april 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Arbetet med effektiviseringarna har varit i fokus under perioden. Nämndens yttersta upp-
drag handlar om att, trots ramminskningar, öka måluppfyllelsen i alla verksamheter, att 
utveckla trygghet och studiero samt att arbeta för att vända den negativa trend som 
gäller barn och ungas hälsa. Levnadsvaneundersökningen och elevenkäten pågår i 
grundskola och gymnasieskola och analysen av elevernas svar kommer att redovisas i 
samband med delårsrapporten.  
 
Utbildningsförvaltningen ser stora framtida utmaningar när det gäller personalförsörj-
ning. Det handlar om att kunna rekrytera ledare, legitimerade förskollärare/lärare och 
personal till fritidshem samt att erbjuda goda anställningsvillkor, en god arbetsmiljö, 
attraktiva uppdrag och utvecklingsmöjligheter. En framgångsfaktor för kommunen är att 
bibehålla kompetenta medarbetare, att arbeta med det kollegiala lärandet och att möta 
nya utmaningar och behov när det gäller kompetensförsörjning. 
 
Inför budgetåret 2020 var bedömningen att obalansen i budget var ca 34 mkr. Noteras 
bör att den rambudget som utbildningsnämnden har tilldelats för 2020 är 41 mkr mindre 
än utfallet i de två tidigare nämndernas bokslut 2019. 
 
Månadsuppföljningen i februari visade en prognos för helåret på minus 37,8 mkr. I april 
fattade KF beslut om en förstärkning av nämndens budgetram med 21 mkr. Månadsupp-
följningen per den siste april visar på några positiva avvikelser mot tidigare bedömning 
gällande de egna verksamheterna, vilket betyder att helårsprognosen efter april visar på 
minus 15 mkr. 
 
Nämnden arbetar vidare med att förverkliga de anpassningar som ligger i plan för bud-
get i balans samt att göra ytterligare anpassningar. Det finns ett antal omständigheter 
som tar bort de positiva ekonomiska effekterna av de anpassningsinsatser som gjorts i 
organisationen. 
 
De avvikelser som finns gäller framförallt interkommunal ersättning och ersättning till fri-
stående verksamheter. Dessa kostnadsposter kommer sannolikt att öka mer än be-
räknat.  
 
Prognosen när det gäller statsbidragsintäkterna är att de sannolikt blir något högre än 
budgeterat för grundskolan, men något lägre för gymnasieskolan.  
 
Förvaltningschefen lämnar en redogörelse över gymnasieskolans programpriser i jäm-
förelse inom samverkansområde Skåne och Västra Blekingen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Resultatrapport januari-april 2020 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Ekonomiavdelningen 
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§ 43 Utbildningsnämndens yttrande gällande ändring av översiktsplan för 
Svängsta tätort 2020/1415 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och bifalla förslaget gällande förändrad över-
siktsplan för Svängsta tätort. 
 
Sammanfattning 
 
Efter genomgång av planhandlingarna (det nya förslaget gällande översiktsplan för 
Svängsta) och samrådsredogörelse (sammanställning och bemötande av inkomna 
yttranden) kan konstateras att BUS-nämndens tidigare synpunkter gällande förslaget, 
har beaktats. Detta gäller såväl förskolans/skolans behov avseende lokaler och ute-
miljöer som trafiksituation. 
 
Förändringarna gör att översiktsplanens innehåll och utformning uppfyller utbildningsför-
valtningens behov och önskemål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Granskningshandlingar - Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetssamordnare Elisabeth Håkansson 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming 
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§ 44 Information om resursfördelning av förskoleverksamhetens budget hösten 
2020 2020/243 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att besluta om att ta informationen om resursfördelning av förskoleverksamhetens 
budget för hösten 2020 till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Skillnad på resursfördelning våren 2020 och hösten 2020 
 

 Den totala grundbemanningen i förskolan har minskat från 268,32 årsarbetare till 
263,98. 

 Resursen för BIBS (Barn i behov av särskilt stöd) i de kommunala förskolorna 
har minskat från 18,69 årsarbetare till 16,12. 

 Resursen för BIBS för de fristående förskolorna har minskat från 0,75 årsar-
betare till 0,0 årsarbetare. 

 Resursen för KPP (Kvalitetsplanerad personalförsörjning, dvs visstidsanställda 
vikarier) har minskat från 27,85 till 27,0 årsarbetare. 

 
Förutsättningar för resursfördelningen 
 
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 an-
passningar 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 förskoleverksam-
heten under höstarna. Med anledning av kravet på besparingar, så hålls ett antal avdel-
ningar tillfälligt stängda under hösten för att spara in personal-, städ- och vaktmästar-
kostnader. Hur länge avdelningarna kan vara stängda beror på behovet av förskoleplat-
ser. 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. 
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Barn i behov av särskilt stöd (BIBS) 
Denna tilldelning bygger på en kartläggning som görs i resurssamtal med verksamhets-
chefen för STREL (Strategiska elevhälsan) verksamhetschefen för förskolan och Barn-
hälsoteamen (Rektor, specialpedagog och pedagogisk utvecklare). 
 
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  
 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga: Resursfördelning förskolan hösten 2020. 
 
Beslutet skickas till  
 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
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§ 45 Information om resursfördelning av grundskoleverksamhetens budget 2020 
2020/1502 

Utbildningsnämndens beslut 
 
att besluta om att ta information om resurstilldelning av grundskoleverksamhetens 
budget för läsåret 2020/2021. 
 
Sammanfattning 
 

 Skolornas resurstilldelningssystem utgår från att täcka timplanen utifrån de elev-
grupper/klasser som ger rimliga klasstorlekar utifrån elevantal och lokalförutsätt-
ningar på skolenheterna.  

 Utöver tid för undervisning tilldelas också tjänster för speciallärare/ 
specialpedagoger utifrån elevantal på skolan.  

 19 tjänster fördelas för barn i behov av särskilt stöd.  
 Den totala bemanningen i grundskolan var 357 årsarbetare 2019/2020 och har 

minskat till 338 årsarbetare 2020/2021 
 Minskningen beror både på minskad tilldelad budget och minskade statsbidrag. 

Statsbidragens minskning gav ca 8 färre tjänster.  
 Elevantalet ökar med ca 50 elever från ht 2019 till ht  2020.  

 
Resurstilldelningens utgångspunkter 
Grundtilldelningen utgår från antalet elevgrupper/klasser.  
 

 I förskoleklassen ges förutsättningar att dubbelbemanna (0,6+0,6 tjänst) elev-
grupperna.  

 Tilldelningen i fritidshemmet utgår från antal inskrivna elever.  
 I grundskolan åk 1-9 utgår tilldelningen från antalet elevgrupper/klasser och den 

undervisningstid som timplanen genererar. Vid större klasser ges ett tillägg för 
att möjliggöra dubbelbemanning eller halvklass vid några lektionstillfällen/vecka.  

 
Process vid resurstilldelning 
All resurstilldelning sker i dialog mellan verksamhetschef och rektor vilket även har 
accentuerats vid denna resurstilldelning då tjänsterna har varit färre att fördela. Varje 
rektor har haft ett eller flera möten med verksamhetschefen gällande resurstilldelningen. 
Även utvecklingssamordnare och ekonom har varit med vid de flesta mötestillfällena.  
 
I dialogen förklarar rektor sina specifika förutsättningar för att kunna förhålla sig till 
resurstilldelningen. Detta kan vara skolbyggnader med stort avstånd som inte ger förut-
sättningar för gemensam öppning och stängning av fritids, lågt elevantal som genererar 
en organisation med få medarbetare och därför är mer sårbar, skolan behov av lärare i 
svenska som andraspråk etc.  
 
Målet är att alla skolor ska få likvärdiga förutsättningar att bedriva god undervisning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga: Resursfördelning av grundskoleverksamhetens budget läsåret 2020/2021 
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Beslutet skickas till 
 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
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§ 46 Återkoppling i frågan om så kallade "hemmasittare" 2020/416 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Vid utbildningsnämndens möte 2020-02-25 redovisades bland annat att vid kommunens 
högstadieskolor finns det läsåret 19/20 tre elever med en sammanhängande frånvaro 
under minst en månad (vilka det arbetas mycket aktivt med).  
 
Det framfördes frågor, då det tidigare redovisats ett mycket större antal (99 st.) 
”hemmasittare”.  
 
Under slutet av vårterminen och början av höstterminen 2018, gjordes en inventering av 
elever i åk 7-9 med frånvaro som var eller kunde bli problematisk. Tanken var att om 
man arbetade aktivt med dessa elever och ökade skolnärvaron, så skulle det också ge 
ökad måluppfyllelse/fler behöriga till gymnasiet. 
 
I sammanställningen som gjordes fanns elever med som hade en frånvaro på 10 – 100 
%. Antalet elever var 96 st. Mer än hälften av dessa elever hade frånvaro i intervallet 10-
30 %. De elever i denna sammanställning som närmast kan jämföras med den gruppen 
med en sammanhängande frånvaro som redovisades på nämndens möte den 25 
februari är gruppen med en frånvaro 90-100 %. Antalet i detta intervall var 7 st.  
 
Det kan således konstateras att antalet ”hemmasittare” (om man gör antagandet att 
definitionerna ”sammanhängande frånvaro under minst en månad” och ”frånvaro 90 – 
100 %” är jämförbara) har gått ner något sedan slutet av vårterminen och början av 
höstterminen 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
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§ 47 Nämndinitiativ rörande otillräcklig bedömningsgrund för betyg 2020/1664 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta utbildningsförvaltningens redogörelse till protokollet och att därmed anse nämnd-
initiativet besvarat. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L) och Magnus Sandgren (M) har inkommit med nämndinitiativ rörande 
otillräcklig bedömningsgrund för betyg på Vägga gymnasieskola. De yrkar att utbild-
ningsförvaltningen vid dagens sammanträde lämnar en redogörelse för hur skolled-
ningen säkerställer att lärarna får de verktyg de anser är nödvändiga för att sätta 
korrekta betyg. 
 
Bakgrunden är att lärare på Väggaskolan uttryckt att de saknar tillräcklig grund för att 
kunna sätta betyg efter att de nationella proven ställts in. De har begärt att, i likhet med 
sina kollegor på grundskolan, få genomföra kunskapstester och prov där möjligheten till 
fusk minimerats men nekats av skolledningen med hänvisning till att “de inte förespråkar 
en pluggskola”. 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg lämnar i tjänsteskrivelse följande svar: 
 
Det finns en svårighet att förhålla sig till referensen ”Lärare på Väggaskolan”, då det inte 
framgår om det är några enstaka lärare eller en stor majoritet av lärarkåren.  
 
Detta är inte en fråga som lyfts av arbetstagarorganisationerna, men från enstaka lärare 
har framförts önskemål om att ta in hela klasser/årskurser för att genomföra kunskaps-
tester/slutprov och skolledningens motivering till att inte sanktionera detta är med hän-
visning till de nationella direktiv som finns gällande begränsning av risk för smittsprid-
ning av covid-19. Det finns ett nationellt beslut att undervisning på gymnasieskolan i 
landet ska ske via distans-/fjärrundervisning och att vissa undantag kan göras från detta 
för att låta enstaka elever alternativt små grupper av elever komma till skolan för att göra 
enstaka praktiska moment eller för att få tillgång till nödvändiga riktade stödinsatser. Att 
ta in hela klasser/årskurser för att genomföra kunskapstester/slutprov uppfyller inte 
dessa kriterier. Nationellt har beslut fattats om att inte genomföra nationella prov detta 
år, i alla de ämnen där det normalt genomförs, med anledning av covid-19 och om av-
sikten var att gymnasieskolor runt om i landet skulle genomföra denna typ av aktivitet så 
är det inte sannolikt att ett sådant beslut hade fattats.  
 
Vad gäller jämförelsen med grundskolan så finns en betydande skillnad – för grund-
skolan finns inget nationellt beslut om att undervisning ska ske via distans-
/fjärrundervisning. Det som dock är gemensamt är att alla nationella prov är inställda 
och att uppgiften för lärare över hela landet, oaktat skolform, är att inhämta bedöm-
ningsunderlag på annat sätt. Det finns många exempel på examinationsuppgifter som 
kan göras digitalt och för de elever som man eventuellt känner en osäkerhet kring så 
kan man (för enstaka elever/små grupper av elever) ta dem till skolan för att genomföra 
vissa moment. Allt detta är kommunicerat med lärarna på Väggaskolan och för de allra 
flesta verkar det finnas en förståelse för situationen samt en ambition att hitta alternativa 
lösningar för att inhämta bedömningsunderlag. För de enstaka lärare som lyft frågan 
med skolledningen och som synes inte förstått motiveringen samt sitt uppdrag att in-



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2020-05-19 

Sida 18(20) 

 

hämta bedömningsunderlag på annat sätt än ett slutprov får skolledningen ha en ytter-
ligare dialog. 
 
I skrivande stund är det inte beslutat om hur fortsättningen ser ut i höst gällande distans-
/fjärrundervisning och den indikation som nu finns är att besked ska komma i slutet av 
maj. För att få ett bra utvärderingsunderlag kring hur verksamheten fungerat under de 
senaste månaderna så går det denna vecka (v 21) ute en digital enkät till alla elever och 
lärare på Väggaskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén (L) 
Magnus Sandgren (M) 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 48 Beslutsuppföljning maj 2020 2020/230 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljningen för maj 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för maj 2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning för maj 2020. 
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§ 49 Information 2020/140 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar  
 

 Läget är relativt lugnt i verksamheterna vad gäller coronapandemin. Närvaron i 
förskolan har ökat jämfört med tidigare i vår. 

 
 Skolavslutning i grundskolan kommer att hållas utan närvaro av förälder/ 

vårdnadshavare. Varje skola ska riskbedöma hur avslutningen kan hållas. 
 

 Studentavslutning för avgångsklasserna i gymnasiet kommer att fördelas på fyra 
dagar och olika tider på dagen. Efter utspringet lämnar eleverna skolan och fort-
sätter ner till Rosengården, där maximalt två anhöriga kan möta upp. 

 
 Enkät om hur distansundervisningen fungerar har skickats ut till elever och per-

sonal på gymnasieskolan. Besked inväntas om hur det blir med undervisningen 
till hösten. 

 
 Omvalet till gymnasiet har avslutats förra veckan. Något resultat är ännu inte 

klart. 
 
Protokollsanteckning 
 
Margaretha Lennarthsson (SD) medges tillföra protokollet följande protokollsanteckning 
rörande det ordförandebeslut som fattades 2020-03-26 om yttrande till skolinspektionen 
över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB om utökning. 
 
”Karlshamn Fria Läroverk har en specifik inriktning på skolan där man kombinerar 
studier och träning. Eleverna lär sig att sätta egna mål för att utmana sig själva utifrån 
den egen utgångspunkt. Även om liknande utbildningar finns i kommunens regi och i 
vissa grannkommuner så har de inte en sådan inriktning på skolan som fria läroverken 
har. Ser man till andra kommuner som tillexempel Kristianstad så hade de tidigare 
endast haft naturvetenskaplig inriktning på Österäng, men kommunen har nu infört ut-
bildningen på Söderport och C-4, då C-4 har en mer estetisk inriktning vilket gör att man 
lättare kan studera i den miljö och välja de valbara kurser som den skolan erbjuder. 
Detta kan medföra att fler väljer att studera programmet.  
 
Sverigedemokratiska gruppen i nämnden ställer sig kritiska till ordförande beslutet 
gällande skrivelsen och hade istället velat välkomna utbildningarna till Karlshamn för att 
värna om mångfalden.” 
 
 


