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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:15--17:10 

Beslutande Jan-Åke Berg Ordförande (S)  
Sofie Ekenberg 1:e vice ordf (C)  
Magnus Sandgren 2:e vice ordf (M) tom § 74 
Mona Wettergren Ledamot (SD)  
Bengt-Olof Björck Ledamot (S)  
Rickard Holmberg Ledamot (M)  
Sten Wijkander Ledamot (S)  
Cecilia Holmberg Ledamot (M) fr § 65 
David Alfredsson Ledamot (S)  
Anette Darlén Ledamot (S)  
Maria Hjelm Nilsson Ledamot (C)  

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
André Nord (SD) 
Iman Omairat (L) 
Anna Arlid (M), §§ 63-64 
Anna Arlid (M), §§ 75-78 

 Margaretha Lennarthsson (SD) 
Emanuel Norén (L) 
Cecilia Holmberg (M) 
Magnus Sandgren (M) 

 

Närvarande 
ersättare 

Ann-Christine Svensson (S) 
Kousai Al Haji (C), §§ 63-68 
Anna Arlid (M), §§ 65-74 
Andreas Green (M), §§ 63-73 
Siri Näslund (S), §§ 63-68 
Niklas Ek (L) 

 

Övriga Förvaltningschef Tomas Ringberg 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia 
Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten 
Berg 
Verksamhetschef STREL Petra Gagner 
Sara Shamekhi, Ernst & Young, § 65 
Lars-Inge Kjellberg, revisionen, §§ 65-
66 
  

Tommy Strannemalm, revisionen, 
§§ 65-66 
Lars Eriksson, Ernst & Young, §§ 
65-66 
Utvecklingssamordnare Mattias 
Holmesson 
Nämndsekreterare Maria Appert 
Personalföreträdare Lärarförbundet, 
Maria Borras 
 

Paragrafer §§ 63-67, 69-78  

Utses att justera Anette Darlén (S) 

Justeringsdatum  2020-10-02 

Sekreterare Maria Appert  
   
Ordförande Jan-Åke Berg  
   
Justerande Anette Darlén  
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§ 63 Val av justerare  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utse Anette Darlén (S) till att justera protokollet. 
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§ 64 Godkännande av dagordning  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 65 Redovisning av revisorernas granskning av måluppfyllelsen inom 
grundskolan 2020/2710 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun 
granskat hur utbildningsnämnden arbetar för att samtliga elever ska klara målen i alla 
ämnen. I granskningen framkommer att det sker ett aktivt arbete med att försöka för-
bättra elevernas måluppfyllelse och att utvecklingsinitiativ tas av förvaltningen utifrån 
resultat av analyser. I rapporten görs tre iakttagelser som vi vill lyfta fram. Det framhålls 
att styrkedjan mellan nämnden, förvaltningsledningen och enheterna inte alltid är sam-
ordnad och det föreligger en risk att delar av utvecklingsinitiativen inte går vidare ut i 
verksamheten, utan stannar på sin hierarkiska nivå. Detta sagt mot bakgrund av att 
nämndens styrning behöver ta sin utgångspunkt i den faktiska klassrumssituationen.  
 
I en tidigare revisionsrapport från 2017 gjordes bedömningen att det var viktigt för 
skolorna att ha höga förväntningar på samtliga elever. I årets rapport görs motsvarande 
bedömning. Rapporten framför att en kombination av hård betygssättning och i vissa fall 
låga förväntningar kan vara en orsak till att kommunens resultat återkommande ligger 
under vad som kan förväntas utifrån socioekonomiska utgångspunkter. 
 
Slutligen identifierar granskningen en risk i att nuvarande resursfördelningsmodell inte 
tar hänsyn till socioekonomiska faktorer, vilket kan leda till att fristående verksamheter 
får en tilldelning som överkompenserar i förhållande till de socioekonomiska förutsätt-
ningarna. 
 
Granskningen redovisas och följande frågor från revisorerna kommer att besvaras av 
nämnden på sammanträdet 2020-12-08: 
 

 Vilka åtgärder avser nämnden vidta för att förbättra kommunikation/styrkedja från 
nämnd till skolenhet? 

 
 Hur avser nämnden agera för att i vissa fall bryta en kombination av hård 

betygssättning och låga förväntningar? 
 

 Hur vill nämnden styra resurstilldelningen med utgångspunkt i att fördela resur-
ser efter barns och elevers olika förutsättningar och behov? 

 
Beslutsunderlag 
 
Missiv - Granskningsrapport Måluppfyllelsen inom grundskolan 
Granskningsrapport från revisorerna rörande måluppfyllelsen inom grundskolan 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 66 Besök av revisionen i utbildningsnämnden 2020/2781 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att överlämna nämndens svar till revisorerna. 
 
Sammanfattning 
 
Lars-Inge Kjellberg och Tommy Strannemalm, förtroendevalda revisorer med bevak-
ningsansvar för nämnden, ställer ett antal frågor rörande nämndens ansvarsområden för 
år 2020. Nämndens svar sammanställs i minnesanteckningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisorernas frågor till utbildningsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 67 Yttrande över motion om lugna måltider - Björn T Nurhadi (SD) och Mona 
Wettergren (SD) 2019/4029 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning. 
 
Reservationer 
 
André Nord (SD) och Mona Wettergren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sitt eget yrkande. 
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) och Mona Wettergren (SD) har till kommunfullmäktiges samman-
träde 2019-12-16 lämnat in motion om lugna måltider i skolan.  
 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen;  
 

 inför konceptet ”hållbara måltiden” i de offentliga skolorna i Karlshamns 
kommun 

 
 inför schemalagda lunchtider på offentliga skolor i Karlshamns kommun. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade remittera motionen till utbildningsnämnden 
för beredning. 
 
I motionen beskrivs vikten av att elevernas luncher sker i en lugn och trygg miljö, där 
barn och unga får äta utan stress i en naturlig takt.  
 
Betydelsen av att barn/elever äter en näringsriktig lunch på ett bra sätt, i en trygg miljö, 
är väl dokumenterad. Bra måltider i kombination med aktiv rörelse under dagen bidrar 
otvetydigt till ökad koncentration och bättre presterade resultat hos barn/elever. Därför 
strävar berörd personal, både från kostorganisationen och bland den pedagogiska per-
sonalen, på kommunens alla skolor efter att skapa en goda miljö i skolrestaurangerna. 
Dock har det inte från verksamheternas perspektiv uttryckts ett behov av att fokusera 
särskilt på denna frågeställning, utöver det som redan görs, eller att detta skulle vara ett 
generellt definierat problem- eller utvecklingsområde inom kommunens skolverksam-
heter. Det kan vara vanskligt att genomföra ett generellt genomgripande koncept i orga-
nisationen, utan att först göra en analys om att det finns ett faktiskt behov av det.  
 
Eftersom förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket åt mellan skolenheterna så ser de 
praktiska lösningarna kring hur man schemalägger lunchtider också olika ut. Logistiken 
kring schemaläggningen är ofta mycket komplex, inte minst med anledning av att det är 
en mycket hög fyllnadsgrad av elever på flera av våra skolor och av att man som elev 
emellanåt har undervisning på andra skolor än sin egen (exempelvis slöjd, språkval, 
hemkunskap). I all schemaläggning måste man göra kompromisser och hantera olika 
parametrar (lokalers beskaffenhet, elevvolymer/antal klasser, timplan, medarbetares 
tjänstgöring/behörigheter etc). Det finns en risk att sätta upp ett generellt särskilt 
prioriterat kriterium (exempelvis skollunch), som inte skulle ge utrymme för andra lokala 
prioriteringar som kan ha med enskilda skolors förutsättningar att göra.  
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Utöver detta så befinner vi oss just nu i en tid med Covid 19, som ställer särskilt stora 
krav på förutsättningarna i skolrestaurangerna. Detta är definierat som en särskilt utsatt 
situation och i organisationen har ett antal insatser gjorts för att uppfylla Folkhälsomyn-
dighetens rekommendationer ur perspektivet att begränsa smittspridning, som ur en 
pedagogisk aspekt inte är de allra bästa (exempelvis fler matlag som innebär att man får 
sprida ut lunchtiderna för eleverna över tid med tidiga och sena lunchtider som konse-
kvens). Denna förutsättning kommer sannolikt att vara åtminstone över detta läsår. 
 
Således är förvaltningens förslag till beslut att motionen avslås, även om intentionerna i 
motionen om att elever ska äta sin lunch under trygga och lugna former är i stor harmoni 
med de ambitioner som redan finns i organisationen.  
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Motion om lugna måltider i skolan 
Riktlinjer för måltidsverksamhet inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och 
grundsärskola 
Kostpolicy för Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 
 
André Nord (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden yrkar att nämnden ställer sig bakom förslaget till yttrande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition mellan André Nords (SD) yrkande och sitt eget och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 69 Information om antagning till gymnasieskolan 2020/2885 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson informerar om läget vad gäller höstens 
antagningar till Vägga gymnasieskola.  
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§ 70 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2021 2020/2711 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa föreslagen sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2021 
 
att sammanträdena börjar klockan 13.15. 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider 2021 för utbildningsnämnden enligt följande: 
 
23 februari 
23 mars 
20 april 
25 maj 
24 augusti 
28 september 
23 november 
14 december 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstepersoner 
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§ 71 Svar på frågor från Liberalerna gällande modersmålsundervisningen i 
arabiska 2020/140 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att besluta ställa sig bakom förvaltningens svar på lämnade frågor från Iman Omairat 
(L), Liberalerna i Karlshamn. 
 
Sammanfattning 
 
Iman Omairat, Liberalerna i Karlshamn, har lämnat ett antal frågor gällande moders-
målsundervisningen i arabiska: 
 

1. Lärares behörighet 
2. Antal inskriva elever 
3. Frånvaro och närvaro 
4. Läroplan och kursplan 
5. Studie miljö 
6. Lektions längd 
7. Antal elever som har slutat 
8. Hur många blir godkända? 
9. Gruppindelning: är det enligt kunskap, ålder eller annat. 

 
Förvaltningens svar på inlämnade frågor: 
 

1. Sedan 2019 är Karlshamns kommuns inriktning att sträva efter tillsvidarean-
ställda med svensk lärarlegitimation, även om det i skollagen finns ett undantag 
för att tillsvidareanställa modersmålslärare utan svensk lärarlegitimation. Antalet 
legitimerade modersmålslärare i arabiska är i dagsläget 6/10 lärare. Övriga 
lärare har alla en relevant examen från sitt hemland. 

 
2. Inför läsåret 2020/2021 finns det 378 beviljade ansökningar. 

 
3. Närvaron förs i dagsläget manuellt, då inte alla skolor använder det digitala 

systemet fullt ut. Målet är att tillämpa ordinarie digitala system för rapportering, 
så snart alla skolor är anslutna. 

 
4. All undervisning utgår från skolverkets läroplan och kursplan. 

 
5. Undervisningen sker i skolornas undervisningslokaler, genom direktundervisning 

eller genom fjärrundervisning med handledare på plats. Gruppstorlek och sam-
mansättning varierar beroende på språk, skola och antal aktiva elever.  

 
6. Lektionslängd är inte reglerad i timplanen, men utgångspunkt är 60 minuter per 

vecka. 
 

7. Antal aktiva elever: 
 Hösten 2019: 387 st 
 Våren 2020: 375 st 

(Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne och därmed både till-
kommer det och slutar elever allt eftersom/är rörligheten större än vanligt) 
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8. Antal godkända föregående läsår 182 av 218 (84 %)  
Betyg: 

A  19/216 (9 %)  
B 47/216 (22 %) 
C 58/216 (27 %) 
D 30/216 (14 %) 
E 28/216 (13 %) 
F   6/216 (3 %) 
- 10/216 (5 %) 
 

9. Gruppindelningen görs efter en samlad bedömning, där bl a skolenhet, ålder och 
förkunskaper ingår som underlag. 

 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Frågor från Iman Omairat (L) 
 
Beslutet skickas till 
 
Iman Omairat (L) 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Rektor Marit Gustafsson Björverud 
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§ 72 Svar på frågor rörande psykiska ohälsan i skolan och Resursgruppens 
arbetet (BIBS) 2020/2728 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förvaltningens svar på frågorna från moderaterna i nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Moderaterna i utbildningsnämnden inkom 2020-09-22 med frågor om den psykiska 
ohälsan i skolan samt frågor om Resursgruppens (BIBS) arbete. 
 
Verksamhetschefen för den strategiska elevhälsan (STREL), Petra Gagner, har 
sammanställt svar på frågorna enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef STREL Petra Gagners tjänsteskrivelse 
Svar på frågor om den psykiska ohälsan samt Resursgruppens (BIBS) arbete 
Moderaternas frågor 
 
Beslutet skickas till 
 
Magnus Sandgren (M) 
Cecilia Holmberg (M) 
Rickard Holmberg (M) 
Anna Arlid (M) 
Andreas Green (M) 
Verksamhetschef STREL Petra Gagner 
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§ 73 Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning 2019/4023 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden antog 2020-02-25, § 33, nu gällande delegationsordning. Förslag 
till revideringar föreligger enligt beslutsunderlag. De justeringar som föreslås är följande.  
 
- O2, prövning av om överklagan inkommit i rätt tid, flyttas delegationen till chefen för 
nämndskansliet, 
 
- O8, fortlöpande revideringar av antagen dokumenthanteringsplan, flyttas delegationen 
till chefen för nämndskansliet,  
 
- P9 ändras så att delegationen innefattar att ingå datadelningsavtal eller annat inbördes 
arrangemang, utöver personuppgiftsbiträdesavtal, 
 
- P10 ändras så att delegationen innefattar att inte anmäla personuppgiftsincident.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
2.3.1 Reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Tomas Ringberg  
T.f kanslichef Christina Svensson 
Samtliga verksamhetschefer  
Samtliga delegater  
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§ 74 Information 2020/140 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att framföra till ansvariga för lokalutredningen att nämnden förväntar sig löpande 
rapportering av hur arbetet fortskrider och att nämnden ska vara delaktiga i prioriterings-
ordningen. 
 
att i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 

 Ordföranden informerar om det svar han fått av fastighetschefen vad gäller 
nämndens önskemål om en redovisning av lokalutredningen för förskola och 
grundskola. Fastighetschefen meddelar att utredningen pågår och när den är 
färdig ska de göra en prioriteringsordning och därefter ska ärendet till strategi- 
och beredanderådet. 

 
 Verksamhetschef förskola informerar om föroreningarna vid Möllebackens för-

skola och hur förvaltningen har hanterat detta. 
 

 Förvaltningschefen informerar om bråk mellan elever på Väggaskolan och hur 
förvaltningen har hanterat detta.  
 

 Förvaltningschefen informerar om att distansundervisningen på Väggaskolan 
kommer att återinföras till viss del för elever i åk 2 och 3. 
 

 T.f verksamhetschef grundskola informerar om att två lärare på Norrevångskolan 
är nominerade till Guldäpplet. 

 
Beslutet ska skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 75 Arbetsmiljöfrågor 2020/730 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Vid dagens sammanträde finns inget att informerar om. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2020-09-29 

Sida 18(20) 

 

§ 76 Beslutsuppföljning september 2020 2020/230 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljningen för september 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för september 2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning för september 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreteraren 
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§ 77 Redovisning av delegationsbeslut september 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 2020-08-18--09-21 samt beslut angående 
undervisning av ej legitimerade personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning över delegationsbeslut fattade under perioden 2020-08-18--09-21 samt 
beslut om undervisning av ej legitimerade personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. 
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§ 78 Handlingar för utbildningsnämndens kännedom september 2020 2020/253 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för utbildningsnämndens kännedom under tiden 2020-08-18--09-22 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för utbildningsnämndens kännedom 2020-08-18--09-22. 
 
 


