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§ 50 Val av justerare  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utse Iman Omairat (L) till att justera protokollet. 
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§ 51 Godkännande av dagordning  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 52 Information om vuxenutbildningsverksamheten 2020/140 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Rektor Maria Olsson Aasen informerar om vuxenutbildningens verksamhet. 
 
Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs under hela året och man har en kontinuerlig 
och flexibel antagning. Målgrupperna är individer som står längst från arbetsmarknaden, 
individer som riskerar att bli arbetslösa eller i omställning, individer med kortast skolbak-
grund samt kompetensförsörjning till regionen. 
 
Under 2019 var ca 1100 elever inskrivna i de olika skolformerna SFI, grundläggande 
vux, gymnasiala vux, särskild utbildning för vuxna, yrkesutbildningar samt distansutbild-
ningar. 
 
Inom SFI bedriver man en sammanhållen språkutbildning i 3 spår. Spår 1 ingen eller 
väldigt lite skolgång, spår 2 motsvararande grundskola och spår 3 akademikerspåret. 
 
Lärcentrum Karlshamn ansvarar blanda annat för statsbidragsansökningar, studie- och 
yrkesvägledning, är huvudansvariga för externa leverantörer, samverkar med närings-
livet, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten. Där finns och lektionssalar för 
Vägga vux och möjlighet till tentamen för högskolor. 
 
För att effektivisera vuxenutbildningsverksamheten ytterligare under 2020 kommer man 
bland annat att erbjuda Språk och Matematik på distans helt i egen regi både för grund-
läggande och gymnasiala vux. 
 
Anpassningar på grund av corona har gjorts inför höstens skolstart med anpassade star- 
och sluttider, man erbjuder fjärrundervisning till samtliga elever och är mindre elevgrup-
per vid laborativa moment etc. 
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§ 53 Information om genomförd enkät om distansundervisning 2020/2579 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson redovisar resultatet av genomförd utvärde-
ring av distansundervisningen i gymnasieskolan våren 2020. 
 
Svaren från personalen visar bland annat  
 

 Förväntat resultat är under medelvärdet 5,0. Distansundervisning har inte införts 
utifrån pedagogiska överväganden, utan som en åtgärd för att minska smitt-
spridning. Medelvärdet är lägre än 5,0 för de flesta frågorna, men det finns en 
variation i resultaten. 

 
 Resultat kring lärares arbetssituation pekar entydigt på försämringar. 

 
 Övervägande positiva svar gällande digitala verktyg mm. Arbetet med distans-

undervisning tycks ha bidragit till att höja den digitala kompetensen bland lärar-
na. 

 
Svaren från eleverna visar bland annat 
 

 Förväntat resultat är under medelvärdet 5,0, av samma skäl som för lärar-
enkäten. Resultaten ligger under 5,0, utom för frågor som gäller digital 
teknik/digital kompetens. 

 
 Kvinnor och män verkar ha svarat ganska lika på de flesta frågorna. 

 
 I resultatsammanställningen har det gjorts ett försök att jämföra grupper med 

olika stödbehov. Skillnaden mellan de båda grupperna är betydande. Svarande 
med större stödbehov upplever en stor försämring när det gäller motivation samt 
stress och dåligt psykiskt mående relaterat till skolarbetet. 

 
Man har även gjort ett försök att jämföra personalens och elevernas svar i likartade frå-
gor. Det finns emellertid ett utrymme för tolkningar i de olika formuleringarna. 
 

 Lärares och elevers uppfattningar verkar vara ganska lika. 
 

 Ett undantag är frågan om giltiga bedömningssituationer där eleverna tycks ha 
en mer positiv bild än lärarna. 
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§ 54 Svar på frågor från kommunrevisionen gällande utbildningsnämndens 
prognostiserade helårsresultat 2019/2799 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förvaltningens svar på ställda frågor om underlag och överlämna 
dessa till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunrevisionen har tagit del av utbildningsnämndens redovisning i tertialrapport 1. 
Utifrån denna har revisionen begärt att ta del av underlag, enligt nedanstående, och 
man önskar svar till den 15 september. 
 

 att kostnaden per elev och barn har sjunkit för perioden 2018 – 2020 
 att investeringar i lokalstrukturen kan resultera i sänkta driftskostnader 
 att nämnden har en genomarbetad och realistisk plan för vilket mål nämnden 

sätter för kostnad per barn och elev samt när i tiden det kan realiseras 
 
 
Förvaltningen lämnar följande svar: 
 
Kostnaden per barn och elev för perioden 2018-2020 
När man jämför kostnaden per barn/elev mellan år måste man ha i beaktande förutsätt-
ningen att (normalt sett) sker årlig lönerevision och då ca 75-85 % av utbildningskostna-
der består av personalkostnader så får denna betydelse för kostnaden per barn/elev 
även om man inte förändrar organisationen. Konsekvensen är att en oförändrad organi-
sation med oförändrade förutsättningar vad gäller elevvolym kommer att ha en ökad 
kostnad per barn/elev på ca 2-3 % (omvänt – en oförändrad budgetram i krontal med 
samma förutsättning beträffande elevvolym förutsätter en effektivisering i organisationen 
med ett par procent). 
 
Beräkningen av kostnaden per barn/elev hanteras ju i bokslut, vilket gör att för 2020 kan 
detta redovisas först efter årsskiftet (februari 2021) när bokslutet för året är klart. Dock 
kan vi se att kostnaderna (trots lönerevision) per elev i årskurserna F-9 och på gymna-
siet har gått ner mellan åren 2018 och 2019. I förskolan har kostnaden ökat något. En 
del av åtgärderna i beslutad plan för budget i balans får genomslag först under 2020, så 
bedömningen är att kunna redovisa en fortsatt positiv effekt gällande sänkta kostnader. 
Verksamhet 2018 2019 
Förskola 149 768 kr/barn 153 274 kr/barn 
F-9 (förskoleklass/grundskola) 109 052 kr/elev 106 703 kr/elev 
Gymnasieskola 142 925 kr/elev 135 013 kr/elev 
 
När det gäller gymnasiet så finns det en risk med att bara jämföra kostnader per elev 
som ett mått på effektivitet, då elevers val av program får en betydelse. Har en kommun 
många ungdomar som väljer yrkesprogram så kommer man att ha en jämförelsevis hög 
kostnad per elev, då dessa program generellt är dyrare än högskoleförberedande pro-
gram. För att få en mer nyanserad bild av effektivitet så behöver jämförelse också göras 
av kostnader per program. När vi jämför Karlshamns programpriser/-kostnader för 2020 
med övriga kommuner i samverkansområdet (Skåne/västra Blekinge), så har Karlshamn 
generellt låga kostnader och på ett antal program så har kommunen de lägsta kostna-
derna i området.  
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Program
Karlshamns 
programpris

Prisintervall i 
samverkansområde *

Antal 
anordnarkommuner Vår "placering" **

BA (Bygg & anläggning) 106 800 106 800 - 126 679 15 15
BF (Barn & fritid) 87 360 87 360 - 126 679 19 19
EE (El & energi) 131 256 . 108 362 - 150 010 17 6
EK (Ekonomi) 81 960 . 69 894 -  128 760 21 18
ES (Estetisk) 134 820 . 89 506 - 174 600 11 6
ESMU (musikinriktining) 133 680 133 680 - 220 200 9 9
FT (Fordon & transport) 164 964 . 118 631 - 175 790 13 4
FTTRA (transportinriktning) 149 316 149 316 - 199 050 8 8
HT (Hotel & turism) 170 448 . 88 878 - 170 448 8 1
NA (Naturvetenskap) 88 140 . 80 085 - 129 790 22 20
RL (Restaurang & Livsmedel) 111 804 103 100 - 179 000 10 8
SA (Samhällsvetenskap) 79 692 . 72 120 - 128 760 23 21
TE (Teknik) 82 128 82 128 - 135 000 20 20
VF (VVS & fastighet) 128 052 . 111 597 - 150 659 6 3
VO (Vård & omsorg) 104 652 . 91 054 - 141 600 14 7

. Kristianstad kommun

* Samverkansområde Skåne och Västra Blekinge
** Högsta till lägsta pris (rött: 25% högsta, gult: 25-75% och grönt: 25% lägsta pris)
Blå cell = Karlshamns programpris lägst i samverkansomnrådet

 
 
Investeringar i lokalstrukturen som kan resultera i sänkta driftskostnader 
Lokalutredningarna som är på gång ansvarar SBF för, även om tjänstemän från utbild-
ningsförvaltningen har varit delaktiga. Dock är dessa utredningar ännu inte klara och 
redovisade (beräknas vara klara i september).  
 
Det som diskuterats i olika sammanhang gällande förskolans lokaler är att i organisa-
tionen finns ett flertal en- och två avdelningsförskolor (ett 20-tal avdelningar) och att här 
fordras i jämförelse en större personalbemanning för att hantera exempelvis öppningar/ 
stängningar. Den enhet där en beräkning av möjlig effektivisering gjorts är Ringamåla 
förskola, med i skrivande stund, 8 barn. Besparingen vid en nedläggning av denna 
förskola skulle ge ca 1,1 mkr/år (merkostnaden är här således mer än 100 tkr per barn 
och år).  
 
En annan företeelse som vi har beskrivit är att det finns ett antal hyrda paviljonger, både 
i förskolan och i grundskolan, som belastar nämndens driftsbudget med ca 4 mkr/år.  
 
När det gäller grundskolan så är dilemmat att det är/kommer att bli svårt att härbärgera 
eleverna med anledning av betydande volymökningar som redovisats i olika samman-
hang. En utbyggnad/ombyggnad behöver ske de kommande åren för att hantera dessa 
nya förutsättningar.  
 
Den andra svårigheten i grundskolan, ur ett effektiviseringsperspektiv, är lokalernas ut-
formning som på flertalet av våra grundskolor inte medger att organisera med större 
klasser. En lärartimme kostar lika mycket oavsett om klassen består av exempelvis 18 
elever eller 28 elever, men när det finns klassrum som på vissa skolor inte kan klara mer 
än 20 elever så blir det en begränsad möjlighet till effektivisering. 
 
En genomarbetad och realistisk plan för vilket mål nämnden sätter för kostnad 
per barn och elev samt när i tiden det kan realiseras 
Nämnden har en beslutad plan för budget i balans 2019-2022, som beskriver en budget 
i balans vid utgången 2022 och denna har sanktionerats av kommun-
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styrelse/kommunfullmäktige. Planen är realistisk och vid uppföljning konstateras att i 
princip alla beskrivna och beslutade åtgärder har genomförts.  
 
Det som beskrivs i nämndens tertialrapport är en det tillkommande faktorer (exempelvis 
betydande volymökningar och kostnader för interkommunal ersättning/bidrag till fri-
stående huvudmän) som påverkar utfallet negativt. Detta har nämnden en pågående 
dialog med kommunstyrelse om, bland annat i budgetberedningsprocessen. Ett antal 
ytterligare åtgärder diskuteras och värderas i nämnden, men dessa är ännu inte beslu-
tade om. Utöver beslutad plan för budget i balans arbetar förvaltningen kontinuerligt 
med att hitta alla effektiviseringsmöjligheter i stort och smått som finns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Skrivelse från revisorerna gällande utbildningsnämndens prognostiserade helårsresultat 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
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§ 55 Nämndinitiativ från Liberalerna om redovisning av skolresultat 2020/2159 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att besluta ställa sig bakom förvaltningens svar på nämndinitiativet från Liberalerna. 
 
Reservationer 
 
Iman Omairat (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Sammanfattning 
 
Liberalerna i Karlshamn har lämnat in ett nämndinitiativ med anledning av att Skolverket 
från den 1 september 2020 enbart kommer publicera statistik på riksnivå. Man genomför 
denna förändring som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en 
reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av 
sekretess. Frågan har behandlats av Kammarrätten och domen har därefter vunnit laga 
kraft.  
 
Liberalerna menar att den statistik och information Skolverket tills nu offentliggjort vittnar 
om vilka skolor och arbetssätt som faktiskt fungerar, och är därmed extremt viktig i 
kampen för en jämlik kunskapsskola. Det finns otaliga exempel på när man med hjälp av 
den sortens siffror kunnat jämföra skolor, synliggöra problem, kräva ansvar och faktiskt 
åtgärda dem. 
 
Den dom som nu Skolverket tvingas arbeta utefter är inte bara ett hån mot offentlighets-
principen som sådan, utan kanske främst gentemot de elever och föräldrar som förlorar 
möjligheten att jämföra skolor. Ett skolsystem som grundar sig i valfrihet och konkurrens 
är ofullständigt utan informationsfrihet. 
 
Utan tillgång till information kan man inte anta att elever och föräldrar ska kunna göra ett 
informerat skolval. Transparens är själva grundbulten för att systemet ska fungera och 
kunna motiveras. Domen blir därför ett typexempel på när man lyckats kasta ut barnet 
med badvattnet. 
 
Med anledning av detta yrkar Liberalerna i Karlshamn: 
 

1. Att Utbildningsförvaltningen fortsätter att redovisa resultat från våra egna 
kommunala skolor. 
 

2. Att Utbildningsförvaltningen i dialog inbjuder fristående friskolor att göra det-
samma. 

 
Förvaltningens svar på lämnade yrkanden: 
 

1. Det finns en rutin och ett system för kvalitetsuppföljning i nämnden, med bland 
annat redovisning av presterade resultat från de olika skolenheterna. Det finns 
inga politiska beslut eller tjänstemannainitiativ om en förändring gällande att 
redovisa dessa resultat och således fortgår det systematiska kvalitetsarbetet/ 
resultatredovisningen som tidigare. 
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2. Kammarrätten i Göteborg bedömde i ett avgörande i december 2019 att upp-
gifter hos SCB om fristående skolors genomströmning, betygssättning och sam-
mansättning av elever omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och 
sekretesslagen till skydd för den enskilde huvudmannen.  
 
Förvaltningens bedömning är att det inte skulle vara förenligt med Kammar-
rättens dom att påbörja en dialog med de fristående huvudmännen om att de 
särskilt ska redovisa sina resultat till kommunen. Detta skulle kunna uppfattas 
som att kommunen försöker öva påtryckning på ett otillbörligt sätt, då de fri-
stående verksamheterna i viss mån kan uppfattas stå i beroendeställning till 
kommunen med anledning av att de finansieras av bidrag från kommunen 
(grundbelopp och tilläggsbelopp).  
 
Karlshamns kommun/utbildningsnämnden bör avvakta den process som pågår 
på nationell nivå. Skolverket har uppmärksammat regeringen på att det krävs 
ändringar i författningar för att kunna fortsätta publicera statistik per kommun 
eller enskild huvudman samt skolenhetsnivå. Den 18 juni gav regeringen Skol-
verket ett nytt uppdrag som innebär att man ska kartlägga och redovisa vilka för-
fattningsändringar som behövs för att man ska kunna uppfylla sitt instruktions-
enliga uppdrag. Redovisning ska ske senast den 4 september 2020. Sannolikt 
kommer en förändring i författningen inom kort, då man kan konstatera att det 
råder en relativt bred enighet nationellt kring att efterfråga statistik ska vara 
öppen. 
 

 
Yrkanden 
 
Iman Omairat (L) yrkar bifall till Liberalernas yrkanden i nämndinitiativet. 
 
André Nord (SD) och Mona Wettergren (SD) yrkar bifall till nämndinitiativets andra att-
sats. 
 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till svar på nämndinitiativet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer först proposition på Iman Omairats (L) yrkande och sitt eget yrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på André Nords (SD) yrkande och sitt eget och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 
 
Omröstning 
 
Iman Omairat (L) begär omröstning i ärendet. 
 
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
 
Ledamot som bifaller ordförandens yrkande röstar JA 
Ledamot som bifaller Iman Omairats (L) yrkande röstar NEJ 
 
Namn JA-röst NEJ-röst 
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Jan-Åke Berg (S) X  
Sofie Ekenberg (C) X  
Magnus Sandgren (M) X  
Mona Wettergren (SD) X  
Bengt-Olof Björck (S) X  
Sten Wijkander (S) X  
Cecilia Holmberg (M) X  
David Alfredsson (S) X  
Anette Darlén (S) X  
Maria Hjelm Nilsson (C) X  
Anna Arlid (M) X  
André Nord (SD)  X 
Iman Omairat (L)  X 
 
Med 11 Ja-röster för ordförandens yrkande och 2 Nej-röster för Iman Omairats (L) 
yrkande beslutar nämnden att bifalla ordförandens yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
 
André Nord (SD) och Mona Wettergren (SD) medges lämna följande protokollsanteck-
ning. 
 
Sverigedemokraterna i Karlshamn delar intentionen som initiativärendet har samtidigt 
som förvaltningen redan jobbar med ärendet. Därför kan man se första att-satsen som 
besvarad. 
 
Gällande andra att-satsen så är den inte besvarad av tjänstemännen. Där finns ingen-
ting som hindrar en dialog, utan snarare tvärt om. Ju öppnare dialog det är mellan 
skolorna, såväl kommunala som privata desto bättre är det. Därför yrkade vi bifall till 
andra att-satsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Nämndinitiativ om redovisning av skolresultat 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén (L) 
Iman Omairat (L) 
Niklas Ek (L) 
förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 56 Information gällande tillämpningsföreskrifter för resor m m 2020/1683 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att besluta om att ta informationen gällande tillämpningsföreskrifter för bidrag till resor 
samt inackordering till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Denna tillämpningsföreskrift fastställdes av Gymnasienämnden 2011-02-28. Laghänvis-
ningarna har uppdaterats och fastställts av förvaltningschefen för utbildningsförvalt-
ningen 2020-06-26. I praktiken har inga förändringar skett för de gymnasieungdomar 
som berörs av föreskriften. Administratör på Vägga gymnasieskola ansvarar för hante-
ring kring revidering och tillämpningsföreskrifterna gäller tillsvidare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Tillämpningsföreskrifter för bidrag till resor mellan bostaden och skola samt inackorde-
ring för gymnasieelever hemmahörande i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Administratör Vägga gymnasieskola 
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§ 57 Svar till Liberalerna angående svenska som andraspråk 2020/140 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Liberalerna i utbildningsnämnden inkom 2020-08-03 med frågor om hur man arbetar i 
Karlshamns kommun med språkbedömningar och vad som avgör vilka som placeras i 
svenska som andraspråk eller vanlig svenska? 
 
För elever i grundskolan är det elevens behov som avgör om eleven ska läsa efter kurs-
planen i svenska eller kursplanen i svenska som andraspråk (sva) och detta är ett 
rektorsbeslut. Det är överlag inte speciellt stora skillnader mellan kursplanerna i svenska 
och sva för grundskolan (se bilaga) och eleven läser antingen svenska eller sva. Betyget 
i sva ger samma behörighet till gymnasiet som betyget i svenska.  
 
I Karlshamn placeras inte elever i speciella sva-klasser utan undervisning i sva sker 
samtidigt som undervisning i svenska i klassrummet. Då sva ställer lägre krav på ele-
vens kunskaper i t.ex. grammatisk riktighet i skriftlig framställan, läser eleven enligt sva 
så länge som hen gynnas av det.  Sva-lärare stödjer elever med annat modersmål, 
antingen i klassrummet eller genom riktade insatser med t.ex. begrepp och språkligt 
struktur. Dessa insatser kan ske antingen i klassrummet eller i annan 
undervisningslokal, dock är det i undantagsfall som elevens undervisning i sker utanför 
klassrummets ram. Detta för att språkutveckling sker i interaktion med andra elever.  
 
Skolverket har tester gällande språklig medvetenhet redan från förskoleklass, det obliga-
toriska kartläggningsmaterialet Hitta språket. Bedömer personal att en elev är gynnad av 
sva inför åk 1 kan rektor fatta beslut om att eleven ska följa kursplanen för sva och där-
med bedöms elevens kunskaper efter kunskapskraven i sva. Avstämning om vilken 
kursplan eleven ska följa utvärderas i den ordinarie undervisningen, men även vid t.ex. 
nationella prov eller i stöd av Skolverkets material. När elevens färdigheter i svenska 
språket inte längre gynnas av att bedömas enligt sva övergår eleven till kursplanen i 
svenska.  
 
Elever som är nyanlända (fyra år i svensk skola) och som bedöms gynnas av undervis-
ning i förberedelseklass (FBK) får delvis ha undervisning i FBK i ett eller flera ämnen 
under högst två år. Eleverna övergår succesivt till ordinarie ämnesundervisning så snart 
som de bedöms att kunna följa den.   
I kommunen har vi för närvarande två FBK, dessa är förlagda på Österslättsskolan (åk 
7-9) och på Sternöskolan (åk 1-6). På andra skolor finns möjlighet till stöd och insatser 
för nyanlända elever efter behov.  
 
Beslutsunderlag 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olssons tjänsteskrivelse  
Bilaga: Skillnader i Lgr11 mellan svenska och svenska som andraspråk 
 
Beslutet skickas till 
Emanuel Norén (L) 
Iman Omairat (L) 
Niklas Ek (L) 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 

http://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vilka-elever-ska-undervisas-i-svenska-som-andraspr%C3%A5k-1.149409
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§ 58 Information 2020/140 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg informerar: 
 

 Det är totalt fem anställda på två förskolor i kommunen som bekräftats 
smittade av Covid-19. De bägge förskolorna håller öppet som vanligt och 
man har kontinuerlig kontakt med krisledningsstaben och smittskyddsläkare 
och följder de rekommendationer som ges. 

 
 Kösituationen i förskolan inför hösten. Det kan bli svårt att få plats i Svängsta, 

Mörrum och Hällaryd, men platser finns att erbjuda i Asarum och Åryd.  
 

 När det gäller ombyggnaden av Svängsta förskola, så har man nu bestämt 
att bygga åtta avdelningar. Förslaget från arkitekten beräknas vara klart i 
oktober och därefter sker en upphandling. Ombyggnaden beräknas vara klar 
sommaren 2022. 

 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson informerar: 
 

 Inom grundskolan har man uppdaterat tidigare gjorda riskbedömningar och 
man kommer att bedriva undervisning som vanligt i så stor utsträckning som 
möjligt. 

 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar: 
 

 Förvaltningen har gått med i ett projekt tillsammans med Skolverket för stöd 
till nyanlända. 

 
 Lokalförsörjningsplanen för förskola och grundskola är mer eller mindre klar. 

Inventering av lokaler för gymnasieskolan och vuxenutbildningen förväntas 
komma senare. 

 
 När det gäller gymnasieskolans skolstart har det varit en utmaning och 

mycket arbete med att få ihop det schematekniskt. Man utesluter inte att 
vissa moment i utbildningarna kommer att behöva göras på distans. Vuxen-
utbildningen bedrivs delvis på distans, delvis med fysisk närvaro. 
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§ 59 Arbetsmiljöfrågor 2020/730 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg gör ett förtydligande av statistiken över sjukfrånvaron 
inom utbildningsförvaltningen som redovisades i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2019, § 40/2020. 
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§ 60 Beslutsuppföljning augusti 2020 2020/230 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljningen för augusti 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för augusti 2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning för augusti 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreteraren 
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§ 61 Handlingar för utbildningsnämndens kännedom augusti 2020 2020/253 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för utbildningsnämndens kännedom under tiden 2020-05-01--08-17 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för utbildningsnämndens kännedom 2020-05-01--08-17. 
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§ 62 Redovisning av delegationsbeslut 2020 2020/252 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2020-02-25, § 33. Dessa beslut ska anmälas till utbildningsnämnden för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2020-02-18--08-17 samt beslut angående 
undervisning av ej legitimerade personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning över delegationsbeslut fattade under perioden 2020-02-18--08-17 samt 
beslut om undervisning av ej legitimerade personer. 
 


