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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:15--16:00 

Beslutande Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Sofie Ekenberg 1:e vice ordf (C) 
Magnus Sandgren 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Sten Wijkander Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Margaretha Lennarthsson Ledamot (SD) 
David Alfredsson Ledamot (S) 
Emanuel Norén Ledamot (L) 
Anette Darlén Ledamot (S) 
Maria Hjelm Nilsson Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Siri Näslund (S)  Bengt-Olof Björck (S)  

Närvarande 
ersättare 

Ann-Christine Svensson (S), Kousai Al Haji (C), 
Anna Arlid (M), André Nord (SD), Andreas Green 
(M), Iman Omairat (L), Niklas Ek (L), Ted Olander 
(MP) 

 

Övriga Tomas Ringberg, förvaltningschef 
Sofia Olsson, verksamhetschef 
grundskola 
Petra Gagner, verksamhetschef 
STREL 
Maria Appert, nämndsekr 
Jenny Andersson, folkhälsostrateg, § 
16 
Linnea Johansson, HR-specialist, § 17 

Julia Rokka, HR-specialist, § 17 
Marit Gustafsson Björverud, 
samordnare, § 18 
Matthias Holmesson, utvecklings-
samordnare, § 18 
Ingrid Magnusson, personalföre-
trädare Kommunal 
Niclas Wahlgren, personalföre-
trädare LR 

Paragrafer §§ 14 - 24  

Utses att justera Magnus Sandgren (M) 

Justeringsdatum  2021-03-25 

   
Sekreterare Maria Appert  
   
 Digital signatur  
Ordförande Jan-Åke Berg  
   
 Digital signatur  
Justerande Magnus Sandgren  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Utbildningsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-03-23 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-03-26 

Tillkännages t.o.m.: 2021-04-16 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 14 Val av justerare  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utse Magnus Sandgren (M) att justera protokollet. 
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§ 15 Godkännande av dagordning  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med tillägg av ärende 24, Nämndinitiativ från Karlshamns-
oppositionen - Hur undviker vi kunskapstapp hos eleverna? 
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§ 16 Information om ungas levnadsvanor 2020 2021/1012 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson redovisar utfallet av den lokala levnadsundersök-
ningen ”Ungas levnadsvanor 2020”. 
 
Undersökningen vänder sig till ungdomar i högstadiet och gymnasieskolan med fråge-
ställningar inom områdena Trivsel och mående, Fritid, Trygghet och ANDT. 
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§ 17 Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom utbildningsför-
valtningen 2020 2021/672 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta information till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden delges utbildningsförvaltningens arbetsmiljörapport för 2020. 
Rapporten innehåller uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, sjukfrånvaro 
och arbetsskador samt företagshälsovård för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
HR-specialist Linnea Johanssons tjänsteskrivelse 
Arbetsmiljörapport för utbildningsförvaltningen 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Verksamhetschef STREL Petra Gagner 
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§ 18 Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning 
2020/633 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att projektets utveckling avrapporteras till nämnden årligen under dess löptid. 
 
att i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har ingått överenskommelse med Skolverket om samarbete kring 
riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända 
eller har annat modersmål än svenska. Samarbetet pågår under tre år. Skolverket bistår 
med processtöd och finansiering av insatser. 
 
Samordnare Marit Gustafsson Björverud och Matthias Holmesson informerar utbild-
ningsnämnden om arbetet. 
 
Termin 1 (HT 2020) har ägnats åt nulägesanalys. Huvudmannen har med stöd av Skol-
verket identifierat följande prioriterade utvecklingsområden: 
 
1. Kompetens inom flerspråkighet och flerspråkigas lärande behöver höjas 
2. Kunskaper om och implementering av förhållningssätt, bemötande, attityder och 

interkulturalitet behöver utvecklas 
3. Samverkan för utökad likvärdighet gällande röda tråden, övergångar och rutiner 

behöver utvecklas 
 
Dessa utvecklingsområden gäller samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsom-
råde, från förskola till vuxenutbildning. 
 
Analysarbetet har utmynnat i åtgärdsplan med följande insatser: 
 
1. Styrning och ledning 
 1.1. Samordnare/ Lokala teamet fortsatt arbete 
 
2. Förutsättningar för lärande och trygghet 
 2.1. Att motverka rasism 
 2.2. Studiehandledning vuxenutbildning 
 2.3. Samverkan förskola och vuxenutbildning 
 
3. Undervisning och lärande 
 3.1. Språkstöd inom förskolan 
 3.2. Studiestöd under omsorgstiden 
 3.3. Språkutveckling och kulturella förhållningssätt för ledning och processteam 
 3.4. SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) och transspråkande 
 
Insatser är framskrivna i verksamhetsplan på nämnds-, verksamhets- och enhetsnivå. 
 
Skolverket har godkänt kommunens åtgärdsplan och beviljat finansiering om totalt 8,6 
miljoner kronor under 5 terminer (VT 2021 – VT 2023). 
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Arbetet med riktade insatser är organiserat med en styrgrupp, Lokala teamet, central 
samordning motsvarande 40 % tjänst, processledare (4 x 25 % tjänst) samt proces-
stödjare (26 x 5 % tjänst). 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson tjänsteskrivelse 
 
Yrkande 
 
Jan-Åke Berg (S) yrkar att projektets utveckling avrapporteras till nämnden årligen under 
dess löptid. 
 
Beslutsgång  
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutat i 
enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Samordnare Marit Gustafsson Björverud 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2021-03-23 

Sida 10(15) 

 

§ 19 Ekonomirapport januari-februari 2021 2021/265 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa utbildningsnämndens ekonomirapport för perioden januari-februari 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Arbetet med effektiviseringarna har fortsatt varit i fokus under perioden i dialogen kring 
fördelning av internbudget. Nämndens uppdrag och stora utmaning handlar om att, trots 
effektiviseringsuppdrag, öka måluppfyllelsen i alla verksamheter, att utveckla trygghet 
och studiero samt att arbeta för barn och ungas hälsa. 
 
Den bedömda obalansen är inte lika stor som vid ingången av föregående år, då stora 
effektiviseringsåtgärder är genomförda hösten 2020 som får ytterligare effekt inne-
varande år. Inför budgetåret 2021 var den bedömda avvikelsen drygt 7 mnkr för att få en 
budget i balans. Vissa ytterligare åtgärder gällande personalbemanning är redan plane-
rade inför hösten 2021. Efter två månader är dock osäkerheten stor, framför allt kring 
statsbidragsintäkter och kostnader för interkommunal ersättning/bidrag till fristående 
verksamheter.  
 
Efter två månader tyder en försiktig prognos för året på minus drygt 5,6 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Resultatrapport januari-februari 2021 
Bilaga Besparingsmall 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Ekonomiavdelningen 
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§ 20 Information 2021/271 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar om 
 

 Man kommer att fortsätta med delvis distansundervisning i gymnasieskolan och 
åk 7-9 till och med påsklovet.  
 
För gymnasieskolans del gäller att det under perioden sker en succesiv ökning 
av närundervisningen och riktvärdet är att eleverna ska ha 50 % närundervisning 
på skolan och 50 % distansundervisning. 
 
Procentsatsen är dock ingen garanti för varje elev, utan en individuell prioritering 
görs utifrån elevernas behov. 
 
För åk 7-9 gäller att det under perioden sker en succesiv ökning av närundervis-
ningen och riktvärdet är att eleverna ska ha 2/3 närundervisning på skolan och 
1/3 distansundervisning.  

 
 Man har för närvarande inga större utbrott av smitta i verksamheterna. 

 
 Planeringen av årets studentfirande pågår.  

 
Verksamhetschef Sofia Olsson informerar om 
 

 Med anledning av rådande läge kommer praon för åk 8 att genomföras på 
respektive skola tillsammans med studie- och yrkesvägledarna. 

 
Cecilia Holmberg (M) frågar om inbrotten som varit på Väggaskolan samt hur läget är 
när det gäller tidigare arbetsmiljöproblem och eventuell ombyggnad av F-huset på 
Väggaskolan? 
 
Förvaltningschefen svarar att det har varit 2 inbrott där man bland annat stulit köksut-
rustning. Då maskinerna som stulits är avskrivna täcker försäkringen inte kostnaden, 
utan den kommer att belasta nämndens investeringsbudget. Skadorna på lokalerna 
belastar fastighetsavdelningen. Intern utredning pågår. 
 
Förvaltningschefen återkommer med svar på vad som hänt i frågan om F-huset. 
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§ 21 Beslutsuppföljning mars 2021 2021/266 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljningen för mars 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för mars 2021 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning för mars 2021. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreteraren 
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§ 22 Redovisning av delegationsbeslut mars 2021 2021/267 
 
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 2021-02-17--03-15 samt beslut angående 
undervisning av ej legitimerade personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. 
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§ 23 Handlingar för kännedom mars 2021 2021/268 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för utbildningsnämndens kännedom under tiden 2021-02-17--03-15 redo-
visas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för utbildningsnämndens kännedom 2021-02-17--03-05. 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2021-03-23 

Sida 15(15) 

 

§ 24 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen - Hur undviker vi kunskapstapp 
hos eleverna? 2021/985 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan och redovisa detta på nämndens 
sammanträde i maj månad. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsoppositionen, Emanuel Norén (L), Magnus Sandgren (M), Niklas Ek (L), 
Iman Omairat (L), Anna Arlid (M), Andreas Green (M), Richard Holmberg (M) och 
Cecilia Holmberg (M), har 2021-03-23 lämnat in ett nämndinitiativ - Hur undviker vi 
kunskapstapp hos eleverna? 
 
På senaste tiden har det givits många tecken från elever och lärare, både nationellt och 
lokalt som uttryckt oro över försämrade resultat och kunskapstapp. Vi är bekymrade 
över att den ojämlika skolan som vi ser i vanliga fall blir ännu mer ojämlik i kriser. Krisen 
slår hårdast mot dem som behöver skolan allra mest. Genom undersökningar bland 
elever och lärare i Karlshamn framgår ju samtidigt att många inte trivs med distans-
undervisning. 
 
Man yrkar att utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag: 
 

 Att göra en kartläggning hur vår situation ser ut i kommunen. 
 

 Att om en kartläggning redan finns presentera denna och vilka åtgärder som be-
hövs för att säkerställa att det inte blir några kunskapstapp och att elever når 
sina mål. 

 
Beslutsunderlag 
 
Karlshamnsoppositionens nämndinitiativ - Hur undviker vi kunskapstapp hos eleverna? 
 
Yrkande 
 
Då detta är helt i linje med den politiska ambitionen i nämnden och följer skolans kom-
pensatoriska uppdrag, yrkar Jan-Åke Berg (S) att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
frågan.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutat i 
enlighet med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
 


