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§ 79 Val av justerare  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utse Maria Hjelm Nilsson (C) att justera protokollet. 
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§ 80 Godkännande av dagordning  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2020-12-08 

Sida 6(32) 

 

§ 81 Ekonomirapport januari-oktober 2020 2019/2799 
  
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna upprättad ekonomirapport för perioden januari-oktober 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Inför budgetåret 2020 var bedömningen att obalansen i budget var ca 34 mnkr. Noteras 
bör att den rambudget som utbildningsnämnden har tilldelats för 2020 är 41 mnkr 
mindre än utfallet i de två tidigare nämndernas bokslut 2019. 
 
Månadsuppföljningen i februari visade en prognos för helåret på minus 37,8 mnkr. I april 
fattade KF beslut om en förstärkning av nämndens budgetram med 21 mnkr. Månads-
uppföljningen per den siste april indikerade på en helårsprognos på minus 15 mnkr. 
Nämnden har arbetat vidare med att förverkliga de anpassningar som ligger i plan för 
budget i balans, samt har gjort ytterligare anpassningar. Det finns ett antal omständig-
heter som tar bort en del av de positiva ekonomiska effekterna av de anpassningsin-
satser som gjorts i organisationen, men nämnden lämnade ändå en delårsrapport efter 
augusti med en prognos för året som var 4 mnkr bättre än i april, det vill säga minus 
10,9 mnkr.  
 
Efter oktober lämnar nämnden en prognos på minus 9,3 mnkr. Detta med anledning av 
att avvikelser gällande interkommunal ersättning och ersättning till fristående verksam-
heter inte blir lika negativa som befarades under våren, och att förvaltningens verksam-
heter gjort ytterligare effektiviseringar utöver de åtgärder som är definierade och be-
slutade i planer för budget i balans. 
 
Prognosen när det gäller statsbidragsintäkterna är att de sannolikt blir något högre än 
budgeterat för grundskolan, men något lägre för förskolan och gymnasieskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Ekonomirapport utbildningsnämnden januari - oktober 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 82 Verksamhetsplan och internbudget 2021-2022 för utbildningsnämnden 
2020/1912 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att anta förslag till verksamhetsplan och internbudget 2021 för utbildningsnämnden. 
 
att nämnden ger förvaltningschef mandat att omfördela medel mellan verksamheterna 
inom befintlig totalram. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnderna ska enligt Policy för styrning och kvalitetsutveckling (KF § 76, 2020-06-15) 
fastställa verksamhetsplaner. Dessa planer visar nämndernas planering och prioritering 
över mandatperioden (2019-2022) och de uppdateras årligen utifrån nya förutsättningar. 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun granskat 
hur utbildningsnämnden arbetar för att samtliga elever i grundskolan ska klara målen i 
alla ämnen. Utifrån revisionens slutsatser och rekommendationer föreslås en enklare 
och mer fokuserad målstruktur för utbildningsnämnden med tre inriktningar: 

 Trygghet och trivsel: (Alla barn och elever i utbildningsnämndens verksamheter 
upplever god hälsa och är delaktiga på lika villkor samt upplever trygghet, trivsel 
och studiero.) 

 Presterade resultat och måluppfyllelse: (Alla barn och elever i utbildningsnämn-
dens verksamheter lär sig och utvecklas så långt som möjligt med hög målupp-
fyllelse och goda presterade resultat.) 

 Effektiv organisation: (All personal i utbildningsnämndens verksamheter har god 
hälsa, upplever en positiv arbetsmiljö och presterar på toppen av sin förmåga.) 

 
Alla insatser, aktiviteter, prioriteringar och uppföljningar som görs ska svara mot någon 
av ovan inriktningar. 
 
Definierade utvecklingsområden 

 Riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är 
nyanlända eller har annat modersmål än svenska (tillsammans med Skolverket) 

 Strategiskt arbete med barn-/elevhälsa – tydliggöra roller och ansvar mm 
 Fortsatt arbete med analys av måluppfyllelse/presterade resultat 
 Samsyn och övergångar mellan verksamheter 
 Likvärdighet, inkludering och flexibel organisation 
 Främjande och förebyggande insatser gällande barn och elever i behov av stöd 

och anpassningar. 
 
Ekonomiska förutsättningar 

 Rambudgeten är i princip oförändrad 2021 i relation till 2020 (+600 tkr) 
 Nämnden får kompensation för kommande års lönerevision 
 Prognosen för 2020 är ett underskott med drygt 9 mkr i bokslut, vilket indikerar 

en motsvarande obalans kommande år. Dock är flera effektiviseringsåtgärder 
2020 gjorda inför höstterminen och har således endast delårseffekt 2020 och 
helårseffekt 2021, vilket indikerar en något mer gynnsam förutsättning i ingången 
2021. 
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 Sannolikt måste ytterligare anpassningar göras under våren och inför hösten 
2021, men för att definiera i hur stor omfattning detta måste göras återstår en hel 
del beräkningsarbete. 

 Kommande anpassningar samverkas och risk-/och konsekvensanalyseras för 
varje åtgärd/beslut. 

 Gällande förskolan införs ett fördelningssystem som också tar socioekonomiska 
hänsyn vid fördelning av resurser till verksamheten (inte bara parametern ”tjäns-
tevolym per avdelningar”). 

 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Verksamhetsplan och internbudget 2021-2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Tf verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Ekonomiavdelningen 
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§ 83 Svar till revisionen gällande granskning av måluppfyllelsen i grundskolan 
2020/2710 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun granskat 
hur utbildningsnämnden arbetar för att samtliga elever ska klara målen i alla ämnen. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY utbildningsnämnden att: 
 

 Göra en översyn av om resursfördelningsmodellen säkerställer en likvärdig till-
delning som speglar såväl kommunala som fristående skolors olika förutsätt-
ningar och behov. 

 
 Säkerställa att de förbättringsåtgärder som förvaltningen initierar implementeras 

och genomsyrar samtliga verksamheter. 
 

 Säkerställa att nämnden har tillräcklig insyn i 7-9 skolornas utvecklingsarbete i 
syfte att öka måluppfyllelsen. 

 
Utbildningsnämnden redovisar insatser för att förbättra kommunikation/styrkedja från 
nämnd till skolenhet, för att öka måluppfyllelsen i grundskolan, och för att styra resurs-
fördelningen efter elevers olika förutsättningar och behov. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Granskning av måluppfyllelsen inom grundskolan, granskningsrapport augusti 2020, EY 
Missiv, kommunens revisorer, 2020-08-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunens revisorer 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Tf verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
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§ 84 Yttrande över motion om att införa språktest vid anställning av förskole-
personal - Björn Tenland Nurhadi (SD) m fl 2020/677 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-01 att remittera motionen an-
gående att införa språktest vid anställning av förskolepersonal till utbildningsnämnden 
för beredning. 
 
I motionen föreslås följande: att utreda ett införande av språktest vid anställning av för-
skolepersonal.    
 
I Skolverkets information angående Svenska för invandrare (SFI) kan man läsa att i den 
kommunal vuxenutbildning SFI får elever betyg på varje avslutad kurs. Kunskapskraven 
är formulerade utifrån fem kunskapsområden: hörförståelse, läsförståelse, muntlig inter-
aktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Betygsskalan har sex steg. Betygen A–
E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Vid betygs-
sättningen ska resultatet på nationella prov särskilt beaktas.  
Betygen från SFI borgar för en bra bild av den sökandes kunskaper i svenska som 
rektor kan beakta vid rekrytering. 
 
Det finns ett antal kommuner som infört språktest vid anställning, men det rör sig mest 
om anställning inom vård och omsorg. Förskolan har krav på att det ska finnas legitime-
rade förskollärare på förskolan och övrig personal som tillsvidareanställs har barnskötar-
utbildning eller motsvarande utbildning. 
Det finns idag inga nationella språktest att använda vid anställning av förskolepersonal, 
så de huvudmän som avser att göra språktest måste själva ta fram dessa test. 
Botkyrka kommun har sedan 1 juli 2020 krav på att den som skall anställas inom vård- 
och omsorgsverksamheter samt förskola ska genomgå ett arbetsprov/språktest.  Det är 
enbart de kandidater som de avser att erbjuda anställning som gör provet. Kommunen 
har tagit fram ett språktest som utförs via en digital enhet och ligger på SFI gymnasie-
kompetens. Testet är uppdelat i tre avsnitt; läsförståelse, hörförståelse och skriftlig för-
ståelse. Den muntliga förmågan bedöms vid intervjutillfället. För införande av ett språk-
test som en del i rekryteringsprocessen för alla nyanställningar inom vård- och om-
sorgsverksamheter samt förskola har kommunen avsatt 2 miljoner kronor. 
Eftersom kommunen nyligen börjat med språktest, så har de inte ännu gjort någon ut-
värdering. 
 
Rektorer med ansvar för förskolor i Karlshamns kommun betonar att ett fungerande 
språk är viktigt för kommunikationen med barn, kollegor och vårdnadshavare. Minst lika 
viktigt är personalens förmåga att kommunicera, bemöta och utmana barn, skapa 
relationer m.m. Detta kan man inte mäta genom tester, utan rektor gör då en bedömning 
utifrån referenser och intervjusituationen. Rektorerna menar att de tämligen tydligt i 
intervjusammanhanget kan avgöra om den sökande har ett adekvat språk eller inte.   
Blivande timanställda som anställs i Time Care Pool intervjuas också, men provas 
sedan som vikarier på våra förskolor och det sker sedan en naturlig gallring efter hand.  
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Rektorerna understryker att det på deras förskolor finns många duktiga pedagoger som 
aktivt jobbar med barnens språkutveckling, så de ser i dagsläget ingen fara för att barn 
inte får den språkstimulans som de behöver för sin språkutveckling. 
Rektorerna ser inget behov av språktest vid anställning och menar att man måste ha tillit 
till rektors bedömning när de rekryterar personal. 
 
Slutligen konstateras att i förskolan tillsvidareanställs nästan uteslutande personal som 
har förskollärar- eller barnskötarutbildning. Förskolläraren har högskoleutbildning med 
hög kunskap i svenska. Barnskötaren ska, för att få anställning i Karlshamns kommun, 
ha genomgått det nationella yrkespaketet med kurser från Barn- och fritidsprogrammet 
på gymnasiet eller vuxenutbildningen.  
 
Visstidsanställd personal anställs för en tidsbegränsad period. Visstidsanställningen 
behöver inte förlängas om det skulle visa sig att medarbetaren har brister i svenska 
språket. Ofta har den visstidsanställde börjat arbeta i förskolan som timvikarie och är då 
väl känd av förskolans personal och rektor. 
Timvikarier anställs dag för dag och om brister upptäcks, så kommer personen inte få 
fler vikariat.  
 
Slutsatsen är att det inte behövs språktest vid anställning av förskolepersonal. 
 
Motionen överlämnas härmed för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Motion om att införa språktest vid anställning av förskolepersonal 
 
Beslutsgång 
 
Efter att Mona Wettergren (SD) yrkat bifall till motionen informerar ordföranden leda-
möterna om att det nämnden ska ta beslut om är ett yttrande över motionen, inte att 
bifalla eller avslå den, det får anstå till vidare beredning i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar enligt detta. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
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§ 85 Svar på nämndinitiativ angående trygghet på Väggaskolan 2020/3070 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förvaltningens svar/redovisning på lämnat nämndinitiativ. 
 
Sammanfattning 
 
Emanuel Norén (L) och Magnus Sandgren (M) har 2020-10-16 lämnat in ett nämnd-
initiativ angående trygghet på Väggaskolan. 
 
Gymnasienämnden gav 2015-11-23, i beslut § 87, förvaltningen i uppdrag att se över 
tillgängligheten på Väggaskolan i syfte att öka tryggheten och säkerheten för elever och 
personal och att ta fram rutiner för att trygga att personer som besöker Väggaskolan är 
kända och har tillåtelse att vistas i lokalerna.  
 
Förslag om bemanning i receptionen under hela skoldagen, införande av besöksbrickor 
och namnbrickor för personal och nya rutiner för exempelvis administration av taggar 
togs fram.  
 
Karlshamnsoppostionen yrkar: 
 
Att utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera hur systemet med 
ovan nämnda taggsystem fungerar, om det fungerar och om vederbörliga rutiner behö-
ver ses över. 
 
Förvaltningen lämnar följande redovisning utifrån lämnad hemställan: 
 
- Väggaskolans reception är nu bemannad under hela skoldagen (i samband med 

nuvarande Coronasituation har receptionen varit stängd under korta delar av 
dagen). 
 

- Utrustning för id-brickor/taggar (skollegitimation) är inköpt och det fanns långt fram-
skridna planer på införande under våren 2020, men med anledning av nationellt be-
slut om distansundervisning på grund av pandemi avbröts dessa. Införande av 
skollegitimation och därtill hörande rutiner är nu planerade till våren 2021, fullt ut-
byggt höstterminen 2021, enligt nedan tidplan: 

 
- Vecka 1-4 

Rutinbeskrivningar klara. 
System kontrollerat och eventuell kompletteringsinköp klart (kort, korthållare, 
kamera, duk eller dylikt). 
Utbildning av personal som ska ha hand om skollegitimationerna. 

- Vecka 5 
Besökssystem – testas 

- Vecka 9-13 
Fotografering av personal gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbild-
ning. Notering: Kan användas direkt 
Information lämnas ut till elever och vårdnadshavare om införande av skollegiti-
mationer och vad som gäller från och med höstterminen 2021. ”Förbindelse 
skollegitimation” lämnas till elever och vårdnadshavare (omyndiga elever) för 
genomläsning och undertecknande. Ska lämnas i samband med fotografering. 
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- Vecka 15-17 
Fotografering – samtliga klasser XX19  
Fotografering – samtliga klasser XX20 

- Vecka 18 
Fotografering - 4YP 
Notering: Inga skollegitimationer delas ut till eleverna under våren – detta görs 
första/andra skolveckan på höstterminen. 

- Vecka 24-32  
Sommarlov 
I utskick till nya elever (åk 1) bifogas Förbindelse skollegitimation. 

- Vecka 32 
Nyanställd personal fotograferas (10/8). 

- Vecka 33-34 
Fotografering - Årskurs 1 + IM + 4YP 

- Vecka 35  
Kompletteringsfotografering av elever (gäller elever som saknar skollegitimation) 
Utdelning av samtliga skollegitimationer görs under vecka 33-34. Kontrollera att 
klasslistor stämmer (avhopp, byte av program mm). 

- Vecka 36 - 37 
Skollegitimationer ska användas från och med 6 september. 
Samtliga ytterdörrar låses. 
Huvudentrén är öppen mellan kl. 07:30-08:30. 

- Från måndagen den 6 september till och med hela vecka 37 ska elevcoacher 
samt ytterligare personal finnas i entrén för att kontrollera användandet av skol-
legitimationerna. 

 
Avsikten är att alla elever och eventuella besökare bara ska ha till gång till de lokaler 
man ska ha undervisning i alternativt där man ska göra besök. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Nämndinitiativ angående trygghet på Väggaskolan 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén (L) 
Magnus Sandgren (M) 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 86 Ledningssystem för hälso- och sjukvård inom elevhälsan 2020/3306 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna förslaget till ledningssystem för hälso- och sjukvård inom elevhälsan. 
 
Sammanfattning 
 
Den medicinska och den psykologiska delen av elevhälsan samt logopedverksamheten 
omfattas av både skollag och hälso- och sjukvårdslag (HSL). Karlshamns kommun är 
vårdgivare för den hälso- och sjukvård som erbjuds elever i organisationen. Enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska vårdgivaren ansvara för att det finns 
en utsedd verksamhetschef och ett ledningssystem för verksamheten.  
 
Ledningssystemet syftar till att säkra kvaliteten, systematiskt och fortlöpande utveckla 
verksamheterna samt att fastställa principer för ledning och styrning. Ledningssystemet 
måste omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med 
stöd av ledningssystemet: planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten.  
 
Ansvar, arbetsuppgifter, rutiner och adekvat kompetens behöver vara tydliggjort för att 
minimera händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra avvikel-
ser från de krav och mål som gäller utifrån lagar och andra föreskrifter om hälso- och 
sjukvård. Inom utbildningsförvaltningen är verksamhetschefen för strategisk elevhälsa 
utsedd att svara för elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska del.  
 
I de delar där verksamhetschefen inte har formell kompetens att ansvara för diagnostik, 
vård och behandling delegeras dessa ledningsuppgifter vidare till MLA (medicinskt led-
ningsansvarig skolsköterska) enligt 28-30 § HSL. Skolsköterska Anneli Bengtsson är 
utsedd MLA för förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Skolsköterska Annelie 
Jonsson är utsedd MLA för gymnasiet och gymnasiesärskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef STREL Petra Gagners tjänsteskrivelse 
Ledningssystem för hälso- och sjukvård inom elevhälsan 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef STREL Petra Gagner 
Tf verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Rektor Anja Vikström 
MLA förskoleklass, grundskola och grundsärskola Anneli Bengtsson  
MLA gymnasiet och gymnasiesärskolan Annelie Jonsson  
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§ 87 Fjärr- och distansundervisning på gymnasieskola och vuxenutbildning under 
våren 2021, med anledning av pågående Covid 19 pandemi 2020/2915 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen fortsatt mandat att besluta i 
vilken omfattning fjärr-/distansundervisning ska ske i de olika verksamheterna. 
 
Sammanfattning 
 
Trots god vilja och stora ansträngningar från många håll har det varit en prövning och 
utmaning under höstterminen att undvika trängsel, framförallt i korridorer och mat-
salskön på Vägga gymnasieskola/vuxenutbildning. Det finns också en motsvarande 
problematik när elever ska ta sig till och från skolan med kollektivtrafiken.  
 
Skolledningen har därför, i dialog med personal, under höstterminen arbetat fram förslag 
på olika upplägg med delad närundervisning på skolan och fjärr-/distansundervisning. 
Gymnasieskolan har under en period haft ett upplägg där elever på vissa program/ 
årskurser alternerat varannan vecka med närvaro på skolan. Inom vuxenutbildningen 
har prioritering gjorts där de elever/grupper som behöver närundervisning mest får det 
och de elever/grupper som kommit längre i sin utbildning har haft undervisning på 
distans. Alla upplägg har arbetats fram i samråd med förvaltningschefen, som fattat be-
slut.  
 
Sannolikt kommer pandemin att fortsätta vara ett faktum under vårterminen, med fort-
satta restriktioner och begränsningar. Bedömningen är att vi måste fortsätta med ett 
upplägg där undervisning är delad i närundervisning och fjärr-/distansundervisning. 
Strävan är att så långt det är möjligt ha närundervisning på plats i skolan då alla uppfölj-
ningar visar att det kvalitetsmässigt är det klart bästa alternativet och att många ung-
domar far illa av att vara isolerade under för lång tid, men detta måste vägas mot att 
skolan som en del av samhället ska bidra till att begränsa smittspridningen.  
 
Utifrån de senaste månadernas erfarenheter vet vi att förutsättningarna kan ändras fort 
och verksamheterna måste vara beredda på snabba omställningar. Därför måste en 
kontinuerlig dialog föras i verksamheten, så att vederbörliga beslut kan fattas med kort 
varsel. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 88 Planeringsverktyg förskola och fritidshem 2020/3355 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att upphandla ett planeringsverktyg för förskola och 
fritidshem när det nuvarande elevregisterprogrammet har bytts ut. 
 
Sammanfattning 
 
BUS-nämnden beslutade 2018-09-25, § 91, att ge förvaltningschefen i uppdrag att upp-
handla ett planeringsverktyg för förskola och fritidshem. Utvärderingen visade på att det 
inte fanns ett utvecklat planeringsverktyg som skulle kunna integreras med befintliga 
register och program och att BUS-nämnden fick göra ekonomiska anpassningsåtgärder, 
så inköpet sköts upp.  
 
BUS-nämnden beslutade 2019-08-27, § 80, att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
under hösten 2020 på nytt undersöka förutsättningarna för att köpa in ett planerings-
verktyg för förskola och fritidshem. 
 
Syftet med ett planeringsverktyg för Karlshamns förskolor och fritidshem är i första hand 
att kunna få en nulägesrapport av beläggningen på förskolor och fritidshem genom att 
vårdnadshavare eller personal enkelt ska kunna registrera när barn lämnas och häm-
tas.  Vårdnadshavare ska via en webbsida och mobilapplikation kunna sköta sche-
maläggning/ändring, sjukanmälan, meddelanden till personalen samt inkomständring. 
 
Rektorer och central förvaltning ska via planeringsverktyget kunna ta fram statistik som 
underlag för långsiktig personalplanering, personaltäthet och beläggningsgrad för för-
skolor och fritidshem samt kunna ta fram underlag för resursfördelning, t ex genom att 
se antalet timmar som barnen vistas på förskolan (volymtimmar). 
 
Utbildningsförvaltningen har under hösten 2020 varit i kontakt med sex företag som 
säljer planeringsverktyg. En utvärdering gjordes 2020-11-12. 
 
Slutsatsen av utvärderingen är att utbildningsförvaltningen bör vänta till tidigast januari 
2022 med att köpa in ett planeringsverktyg, eftersom ett planeringsverktyg håller på att 
tas fram som ska kunna integreras med det nya elevregister IST Administration som, 
med stor sannolikhet, ska ersätta det nuvarande IST elevregisterprogrammet. Utvärde-
ringen visar att detta skulle vara det billigaste och mest effektiva alternativet. Kostnaden 
kan dock i nuläget inte redovisas, då det måste ske en upphandling. 
 
En annan anledning till att skjuta på kostnader för inköp och drift av ett planeringsverk-
tyg är utbildningsnämndens pågående ekonomiska anpassningar av verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
IKT-samordnare Martin Beike 
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§ 89 Utvärdering av sommaröppet 2020 samt beslut om sommaröppet 2021 
2020/3354 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta resultatet av utvärderingen av sommaröppet 2020 till protokollet. 
 
att besluta om öppethållande av förskolor och fritidshem 2021 enligt utbildningsförvalt-
ningens förslag. 
 
att besluta om att ordförande för utbildningsnämnden kan besluta om förändringar 
gällande sommaröppna förskolor och fritidshem om det uppstår faktorer som gör att 
verksamheten behöver flyttas, minskas, utökas eller på annat sätt behöver förändras. 
 
Sammanfattning 
 
BUS-nämnden fattade 2019-11-19, § 123, beslut om sommaröppen verksamhet inom 
barnomsorgen sommaren 2020 enligt följande:  
 
Öppna förskolor v 28-31: 

 Karlshamn: Prästslättens förskola 
 Asarum: Korpadalens förskola 
 Mörrum: Norrevångs förskola 

 
Dygnet Runt-verksamheten stänger veckorna 28-31. 
 
Öppna fritidshem v 28-31: 

 Karlshamn: Prästslättsskolans fritidshem 
 Asarum: Korpadalsskolans fritidshem och grundsärskolans fritidshem Vingen 
 Mörrum: Hästaryds fritidshem 

 
De barn/elever som har omsorgsbehov i Svängsta/Ringamåla under vecka 28-31 
erbjuds plats i Mörrum, alternativt Asarum. De barn/elever som har omsorgsbehov i 
Hällaryd/Åryd erbjuds plats i Karlshamn.  
 
Sommaröppna förskolor och fritidshem kan komma att ändras om det skulle uppstå 
akuta renoverings- och underhållsbehov eller andra faktorer som gör att verksamheten 
behöver flyttas. 
 
Utvärdering av sommaröppen förskoleverksamhet 
 
Under våren 2020 ändrades förutsättningarna på grund av coronapandemin. Efter kon-
takt med kommunens krisledningsstab och utbildningsnämndens ordförande beslutades, 
för att minska risken för smittspridning, att även hålla Svängsta förskola öppen då det 
var många vårdnadshavare i Svängsta som önskade ha sina barn på förskolan under 
perioden för sommaröppet. Behovet av förskoleplatser i Svängsta motsvarade två av-
delningar. 
 
I samarbete med krisledningsstaben, serviceverksamheten och skyddsombuden så 
gjordes, på grund av coronapandemin, en riskbedömning och konsekvensbeskrivning 
samt handlingsplan gällande personal som arbetar på sommaröppna förskolor och fri-
tidshem. 
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I övrigt följde sommaröppet den, sedan tidigare år, uppgjorda planeringen. 
 
Utvärderingen visade på att barn och vårdnadshavarna över lag var nöjda med som-
maröppet. Vårdnadshavarna tyckte informationen var tydlig och hade upplevt perso-
nalen som engagerad. 
 
Enligt förskolornas personal har den sommaröppna verksamheten fungerat bra, trots att 
man fick ta hänsyn till restriktioner på grund av coronapandemin. Personalen anger att 
det var tydlig information från rektorerna och att det i år var fler vårdnadshavare som 
lämnade meddelande angående ändrade tider och närvaro.  
 
Rektorerna upplevde det svårare än vanligt att planera inför sommaröppet, eftersom det 
rådde stor osäkerhet om det skulle komma fler eller färre barn än tidigare år på grund av 
pandemin. Pedagogernas tidigare oro och frågor gällande ihopslagningen lugnade sig 
under första veckan. Rektorerna kan konstatera att sommaröppet, under rådande om-
ständigheter, har fungerat bra och att det var något färre barn på förskolorna är tidigare 
år.   
 
På grund av besparing, så hölls Dygnet Runts verksamhet stängd under vecka 28-31. 
Vid förra årets inventering av barnomsorgsbehovet på obekväm tid framkom att det 
endast skulle bli ett fåtal familjer som skulle bli berörda av denna besparingsåtgärd. 
Rektorn för Dygnet Runt kan konstatera att det inte inkommit några reaktioner från be-
rörda familjer.  
 
Utvärdering av sommaröppen fritidshemsverksamhet  
 
Utvärderingen visade att sammantaget har fritidshemmens sommaröppet fungerat väl, 
trots coronapandemin. 
 
Elever och vårdnadshavare var nöjda med verksamheten. 
 
Personalen tycker att sommaröppet har fungerat bra. Skillnaden mellan anmälda elever 
och de som närvarat i verksamheten är fortsatt stor. Det var en bra sommar med bra 
lärmiljöer och det praktiska, som till exempel städning och matservering, har fungerat 
bra.  
 
Rektorerna tycker att sommaröppet har fungerat bra. Planeringen av sommaröppen 
verksamhet är dock alltid svår, speciellt i år då osäkerheten på grund av coronapande-
min var stor.  
 
Sommaröppet 2021 
 
Utbildningsförvaltningen förslår att följande förskolor och fritidshem hålls öppna 
veckorna 28-31: 
 
Förskolor: 
Karlshamn: Gullbergslyckans förskola 
Asarum: Korpaborgens förskola 
Mörrum: Norrevångs förskola 
Svängsta: Svängsta förskola 
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Dygnet Runt-verksamheten hålls stängd veckorna 28-31. 
 
Fritidshem: 
Karlshamn: Bodestorpsskolan fritidshem 
Asarum: Hästarydsskolans fritidshem 
Mörrum: Korpadalsskolans fritidshem 
 
De elever som har omsorgsbehov i Svängsta under vecka 28-31 erbjuds plats i Mörrum, 
alternativt Asarum. De barn/elever som har omsorgsbehov i Hällaryd/Åryd erbjuds plats i 
Karlshamn.  
 
Utbildningsförvaltningen kan behöva göra förändringar, angående de beslutade som-
maröppna förskolorna och fritidshemmen, om det skulle uppstå akuta renoverings- 
och/eller underhållsbehov eller andra faktorer som gör att verksamheten behöver flyttas 
eller utökas. Om till exempel läget angående coronapandemin förändras, så kan behov 
uppstå att öppna fler förskolor/fritidshem för att minska smittspridningen eller möta be-
hovet av ökad barnomsorg, så att vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner ska 
kunna arbeta eller utföra sina uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Tf verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Rektorer i förskola 
Rektorer i grundskolan 
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§ 90 Tillsyn av Föräldrakooperativet Tummetott förskola 2020 2020/3086 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn av Föräldrakooperativet Tummetott för-
skola. 
 
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. 
Brister, av det slag som kan föranleda ingripanden enligt Skollagen 26 kap 10-13 §§, har 
inte identifierats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
Verksamhetsredogörelse Tummetott 2020-10-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Rektor Matilda Lundeborg, Föräldrakooperativet Tummetott förskola 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
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§ 91 Tillsyn av Karlshamns Montessoriförskola 2020 2020/3087 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn av Karlshamns Montessoriförskola.  
 
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. 
Brister av det slag som kan föranleda ingripanden enligt Skollagen 26 kap 10-13 §§ har 
inte identifierats.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Verksamhetsredogörelse Montessori 2020-10-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Rektor Jessica Schultz, Karlshamns Montessoriförskola 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
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§ 92 Tillsyn av Daggkåpans Barnstuga, Karlshamn 2020 2020/3088 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn av Daggkåpans Barnstuga. 
 
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. 
Brister av det slag som kan föranleda ingripanden enligt Skollagen 26 kap 10-13 §§ har 
inte identifierats.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
Verksamhetsredogörelse Waldorf Daggkåpan 200918 
 
Beslutet skickas till 
 
Rektor Katarina Pattberg Miller, Daggkåpans Barnstuga 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
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§ 93 GDPR - Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2019 Karlshamns 
kommun, utbildningsnämnden 2020/3528 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
att uppdra åt förvaltningen att regelbundet varje år återkomma med aktuell information 
kring GDPR och dataskyddsefterlevnad. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämndens dataskyddsombud är dataskyddsteamet på Sydarkivera och be-
står av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. Dataskyddsombudets vik-
tigaste uppgifter är att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och kontrollera efterlevnaden 
av GDPR och annan datalagstiftning.  
 
Under hösten 2019 genomfördes en efterlevnadskontroll i form av en enkättillsyn och 
resultatet av tillsynen har nu återkopplats i form av föreliggande rapport med kommen-
tarer och rekommendationer från dataskyddsombudet.  
 
Inom områdena personuppgiftsansvar, dataskyddsombud, personuppgiftsbehandling, 
de registrerades rättigheter, personuppgiftsbiträden och personuppgiftsincidenter och 
informationssäkerhet visar rapporten att utbildningsnämnden utfört de flesta åtgärder 
dataskyddsombudet kontrollerar samt att bedömningarna är överlag positiva till de åt-
gärder som utförts. Dock finns det områden som utbildningsnämnden och Karlshamns 
kommun som helhet behöver utveckla och arbeta vidare med. 
 
Personuppgiftsansvarig (utbildningsnämnden) behöver få information om sitt ansvar och 
dataskyddsombudets rekommendation är att det läggs som ett ärende till sammanträde 
minst en gång per mandatperiod. Är det flera förtroendevalda som byts under mandat-
perioden bör information lämnas till nya förtroendevalda. 
 
Förvaltningens bedömning är att det händer mycket inom detta område just nu, varför 
det är befogat med en årlig återkoppling kring vad som är aktuellt och att detta bör läg-
gas in i nämndens årshjul. 
 
Dataskyddsombudets bedömning är att det viktigaste som utbildningsnämnden i 
Karlshamn behöver arbeta vidare med är: 
 

- Gå igenom er lokala organisation och utse de nödvändiga roller som behövs. 
Förslag till roller såsom dataskyddssamordnare och dataskyddsredogörare finns 
i handboken. 

 
Förvaltningens notering: 
- Dataskyddombud är Sydarkiveras dataskyddsteam 
- Dataskyddssamordnare kommunjurist Cecilia Bernhardsson 
- Dataskyddsredogörare: Anna Nordgren 

 
- Påbörja arbetet med att systematiskt göra risk- och konsekvensbedömningar en-

ligt art 35 GDPR när en ny typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för 
fysiska personers rättigheter och friheter. Dataskyddsteamet kommer att ta upp 
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rutin för detta viktiga arbete på kommande arbetsträffar för dataskydd. Utse per-
soner eller grupp som ska utföra risk- och konsekvensbedömningar. Här är det 
bra om man kan samverka mellan kommunala nämnder och hjälpas åt. Vi vill här 
också påminna om att dataskyddsombudet ska rådfrågas i samband med risk- 
och konsekvensbedömningar och på det sättet vara ett stöd för er i detta arbete. 

 
Förvaltningens notering: 
- En projektgrupp har nyligen startas upp för att leda informationssäkerhets-

arbetet för de olika förvaltningarna. 
 

- Kontrollera hur arbetet med att informationssäkerhet är tänkt att fungera hos er 
och vi föreslår att det påbörjas ett mer systematiskt arbete på detta område. 

 
Förvaltningens notering 
- En projektgrupp har nyligen startas upp för att leda informationssäkerhets-

arbetet för de olika förvaltningarna och projektet kommer att arbeta fram 
hur arbetet med informationssäkerhet ska utföras och kontrolleras. 

 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2019 Karlshamns kommun, utbildnings-
nämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Dataskyddssamordnare Cecilia Bernhardsson 
Dataskyddsredogörare Anna Nordgren 
Nämndsekreterare 
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§ 94 Lägesrapport angående strategisk lokalplanering 2020/250 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar  
 
- Lokalutredningen för förskolan är klar och utredningen för grundskolan är på gång.  
 
Ordföranden konstaterar att nämnden fortfarande inte fått någon redovisning av lokalut-
redningen med hänvisning till att det är kommunstyrelsen som äger lokalfrågan. 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg informerar 
 
- Sanering på Möllebackens förskola är i full gång. Man har fått besked om att det är 
godkända gränsvärden på inomhusluften och man räknar med att återuppta verksam-
heten under januari 2021. 
 
- Förfrågningsunderlaget för ombyggnad av Svängsta förskola kommer att skickas ut i 
början av 2021. Ritningarna skickas ut till nämndens ledamöter efter dagens samman-
träde. 
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§ 95 Information 2020/140 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar om läget när det gäller corona och covid -
19.  
 
- Vuxenutbildningen kör fjärrundervisning för samtliga elever, med undantag för de som 
har störst stödbehov. 
 
- Enligt tidigare beslut har gymnasieskolan kört fjärrundervisning varannan vecka, 
undantaget gymnasiesärskolan som ha undervisning på plats. 
 
- För grundskolan finns inte samma möjlighet till beslut om fjärrundervisning utan den 
ska hållas igång. Dock ha rektorerna för högstadieskolorna beslutat om distansunder-
visning för åk 7-9 under måndag-tisdag v 52 för att förbereda om en eventuell kluster-
smitta skulle uppstå.  
 
- Vårdnadshavarna har fått information om distansundervisningen i åk 7-9 och undantag 
gäller om eleven av omsorgsskäl inte kan vara hemma, behöver skollunch eller om man 
behöver komma åt skolans internetuppkoppling. 
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§ 96 Arbetsmiljöfrågor 2020/730 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar om att det är och har varit en hög anspän-
ning på chefer och medarbetare under året och många är trötta, men att man trots detta 
har utfört ett mycket gott jobb. 
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§ 97 Förslag till Årshjul för utbildningsnämnden 2021 2020/3384 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa förslaget till Årshjul för utbildningsnämnden 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till Årshjul för utbildningsnämnden 2021 har arbetats fram för att på ett tydligt 
sätt åskådliggöra nämndens arbete med ärenden som återkommer vid en särskild tid-
punkt varje år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Årshjul för utbildningsnämnden 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Nämndsekretare 
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§ 98 Beslutsuppföljning december 2020 2020/230 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljningen för december 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för december 2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning för december 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreterare 
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§ 99 Redovisning av delegationsbeslut december 2020 2020/252 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 2020-
09-29, § 73. Dessa beslut ska anmälas till utbildningsnämnden för att vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2020-09-22--11-30 samt beslut angående 
undervisning av ej legitimerade personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning över delegationsbeslut fattade under perioden 2020-09-22--11-30 samt be-
slut om undervisning av ej legitimerade personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. 
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§ 100 Handlingar för utbildningsnämndens kännedom december 2020 2020/253 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för utbildningsnämndens kännedom under tiden 2020-09-23--11-30 redovi-
sas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för utbildningsnämndens kännedom 2020-09-2--11-30. 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2020-12-08 

Sida 32(32) 

 

§ 101 God jul och gott nytt år 
 
Ordföranden tackar nämndens ledamöter, ersättare och tjänstepersoner för ett bra utfört 
arbete och ett gott samarbete det gångna året och önskar en god jul och ett gott nytt år. 
 
 
 


