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Plats och tid Rådhussalen samt videomöte via zoom, klockan 13:15-16.00 (ajournering 
klockan 14.50-15.00) 

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

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ann-Christine Svensson (S) 
Iman Omairat (L) 

 David Alfredsson (S) 
Emanuel Norén (L) 

 

Närvarande 
ersättare 

Kousai Al Haji (MP), Anna Arlid (M), André 
Nord (SD), Andreas Green (M), Siri Näslund 
(S), Niklas Ek (L) och Ted Olander (MP) 

 

Övriga Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef grundskola Sofia 
Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten 
Berg 
Verksamhetschef STREL Petra Gagner 
Nämndsekreterare Maria Appert 

Fastighetschef Magnus Persson, § 
27 
Projektledare William Lavesson, § 
28 
Rektor Anja Vikström, § 29 

Paragrafer §§ 25 - 37  

Utses att justera Mona Wettergren (SD) 

Justeringsdatum  2021-04-23 

   
Sekreterare Maria Appert  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande Digital signatur 

Mona Wettergren 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Utbildningsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-04-20 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-04-26 

Tillkännages t.o.m.: 2021-05-17 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 25 Val av justerare  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utse Mona Wettergren (SD) att justera protokollet. 
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§ 26 Godkännande av dagordning  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med tillägg av  
 

 ärende 36, Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna - Uppföljning av be-
sparingsinsats inom barnomsorgen 

 
 ärende 37, Nämndinitiativ från Liberalerna - Erbjud all skolpersonal skyddsut-

rustning 
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§ 27 Fastighetschefen informerar om lokalfrågor 2021/270 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Fastighetschef Magnus Persson informerar om hur arbetet med ny- och ombyggnaden 
av Svängsta förskola fortskrider samt de förändringar som gjorts under projektets gång 
vad gäller budget och tidsplan. 
 
Han informerar även kort om kommande arbete med förbättringar av brandskyddet på 
Bodestorpsskolan. 
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§ 28 Information om projektstatus Mörrums skola och gymnastiksal 2021/270 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Projektet följer tidsplan och nuvarande prognos tyder på att investeringsbudgeten är i 
balans. Det har framkommit föroreningar i betong och asfalt som kommer att påverka 
driftsbudgeten inför 2022 negativt.  
 
Nuvarande gymnastiksal på Mörrumsskolan har inomhusmiljöproblem och är inte till-
gänglig. När beslut togs om ny skola i Mörrum hösten 2018 togs inte beslut om ny 
idrottshall/gymnastiksal, men den är upphandlad i samma partneringupphandling som 
skolan. Anledningen var att det inte gick att bygga båda projekteten samtidigt då ordi-
narie verksamhet pågår och att det inte fanns möjlighet att klara det inom kommunens 
investeringsram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Projektledare William Lavessons tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 29 Information om grundsärskolans och gymnasiesärskolans verksamheter 
2021/1276 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef grundskola Sofia Olsson och rektor Anja Vikström informerar om 
grundsärskolan och gymnasiesärskolans verksamheter. 
 
Grundsärskolan vänder sig till elever med utvecklingsstörning 
 
  särskola – lindrig utvecklingsstörning 
  träningsskola – måttlig till grav utvecklingsstörning 
 
Efter utredning gör hemkommunen en samlad bedömning om eleven har rätt till 
särskola. 
 
Utredningen består av fyra delar: 
 
- Pedagogisk bedömning - specialpedagog 
- Psykologisk bedömning - psykolog 
- Medicinsk bedömning - läkare 
- Social bedömning - kurator 
 
Båda vårdnadshavarna ska sedan tacka ja om de vill ha att deras barn ska börja i 
särskolan. 
 
Grundsärskolans verksamheter är samlade i Asarum. Åk 1-6 på Klockebacksskolan och 
åk 7-9 på Stenbackanavet och totalt är det 57 elever som går i grundsärskolans verk-
samheter. Från och med höstterminen 2021 kommer man även att ha verksamhet i 
Båtsmansstugan där man kommer att kunna möta elevernas behov i åk 1-6 på ett bättre 
sätt. 
 
På Vägga gymnasiesärskola går för närvarande 30 elever fördelade på 3 program: 
 
- Individuella programmet som motsvarar träningsskolan (10 elever) 
 
Nationella program: 
 
- Hotell, restaurang och bageri (10 elever) 
- Fastighet, anläggning och byggnation (10 elever) 
- Administration, handel och varuhantering (startar ev ht 21) 
 
Vid en jämförelse av kostnader per plats i grundsärskolan ligger Karlshamn under 
genomsnittet i jämförelse med närliggande kommuner och storstad. Även gymnasie-
särskolan ligger bra till och kostnaden per plats är lägre än riksprislistan. 
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§ 30 Granskning av ny detaljplan i Hällaryd 2021/1126 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att avstå yttrande då de synpunkter som förvaltningen framfört sedan tidigare är till-
godosedda i förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till detaljplan för Hällaryd 1:139 och 
del av Hällaryd 1:56 m fl och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över 
förslaget mellan 6 april och 30 april 2021. 
 
Syftet med detaljplanläggningen är att möjliggöra byggnation av bostäder inom Hällaryd 
1:139, dels genom nybyggnad av marklägenheter men också genom ombyggnad av 
kommunalhuset. Planen syftar också till att möjliggöra en utbyggnad och utveckling av 
skolverksamheten i Hällaryd samt att skapa en aktivitetspark. Även frågor som sam-
lingslokal, fler bostäder, service och allmänt tillgängliga platser i Hällaryds centrum be-
handlas i planarbetet. Planförslaget är i överensstämmelse med kommunens översikts-
plan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Underrättelse om granskning 
Samrådsredogörelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 31 Information från förvaltningen 2021/271 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar om: 
 

 Svar på fråga från Karlshamnsoppositionen om läget i säkerhetsarbetet på 
Vägga gymnasieskola  

 
Man är lite efter i genomförandet p g a pandemin. Framförallt är fotograferingsprocessen 
svår, men fotograferingsrum är dock iordningställt. All personal har fått ta del av och 
uppmanats att lämna synpunkter på framskrivna rutiner och blanketter som ska använ-
das. Även kommunens jurister har haft samtliga blanketter för synpunkter. Synpunkter 
som framkom var bland annat huruvida man kan utfärda skriftlig varning eller inte som 
en konsekvens om elev upprepade gånger glömmer/tappar sin skollegitimation eller 
släpper in obehöriga på skolan. Detta ska skolledningen ta fram riktlinjer för.  
 
Det fanns också synpunkter på att ta ut avgift för tappad skollegitimation vilket inte bör 
vara något problem. Förvaltningen återkommer om detta. 
 
En uppdatering av ARX har genomförts, vilket var en förutsättning för att nya id-
kortssystemet (Badgecreator) ska kunna installeras och tre personer kommer att få 
fotograferingssystemet installerat utbildning i detta är planerad under v 17. 
 
Man har även haft kontakt med Sydarkivera för att räta ut eventuella frågetecken 
rörande GDPR-bestämmelser. 
 
Nuvarande situation (pandemin) gör att vi inte ser att det är möjligt att påbörja en större 
fotografering av elever innan höstterminen, utan vår ambition är att påbörja detta efter 
skolstart. En tänkbar start, att alla har fått sina skollegitimationer och att vi kan påbörja 
låsning av ytterdörrar, bör vara i mitten av höstterminen. Självklart jobbar vi för att få 
igång detta så fort det är möjligt. 
 

 Återkoppling på frågor från nämndens föregående sammanträde rörande rutin 
för polisanmälningar vid inbrott, skadegörelse etc. 

 
Nya rutiner är på gång och verksamheterna är nu överens – både vad gäller vem som 
anmäler och att vi ska samordna våra ersättningsanspråk inom kommunen. 
 

 Coronaläget i verksamheterna. 
 
Distansundervisning upp till 2/3 (utgångspunkten är ju närundervisning 100 %) för hög-
stadiet och gymnasiet. För gymnasiet är vi ännu inte riktigt uppe i 2/3. 
 
Det finns viss smittspridning i förskola och grundskola. 
 
Regionens skärpta råd skapade en hel del frågor, förtydligande kom efter att vi haft en 
frekvent dialog mellan skolchefer och smittskydd Blekinge. 
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 Ansökningar till gymnasiet i höst 
 
Det är ett bra söktryck överlag. Dock är det ett lite lägre intresse för hotell och turism 
samt restaurang och livsmedel, men det är ändå helt ok.  
 
Verksamhet förskola Torsten Berg informerar om: 
 

 Kösituationen i förskolan. 
 
Det är ingen kö för närvarande utan alla barn är placerade. Det har varit problem med 
att få plats i Svängsta men det är nu löst. Till hösten ser det dock ut att bli problem i 
Svängsta, där 10 platser fattas, men man kommer att kunna lösa det genom att erbjuda 
platser i andra delar av kommunen. 
 

 Digitalisering av blanketter m m inom förskolan. 
 
Processen med att digitalisera blanketter för vårdnadshavarnas anmälan av ledigheter 
m m pågår och man bygger ut e-tjänster för detta efter hand. Ambitionen är att gå över 
till en helt digital hantering. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2021-04-20 

Sida 12(18) 

 

§ 32 Arbetsmiljöfrågor 2021/272 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Vi nämndens förra sammanträde ställde Cecilia Holmberg (M) fråga om läget vad gäller 
tidigare arbetsmiljöproblem och eventuell ombyggnad av F-huset på Vägga gymnasie-
skola. 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg återkopplar i frågan. 
 

 Ingen har lyft behovet av eventuella större arbetsmiljöåtgärder särskilt med 
honom. 

 
 Skyddsronder genomförs naturligtvis och de behov som framkommer där han-

teras och åtgärdas. 
 

 I den lokalutredning som presenterades våren 2018 definierades ett antal 
”större” bekymmer med lokalerna och dess lämplighet (exempelvis takhöjd, inget 
ljusinsläpp), och dessa är inte åtgärdade. Förvaltningschefen kommer att ta upp 
detta i ledningsgruppen och återkommer därefter med ytterligare information. 
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§ 33 Beslutsuppföljning april 2021 2021/266 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljningen för april 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för april 2021 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning april 2021. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreteraren 
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§ 34 Redovisning av delegationsbeslut april 2021 2021/267 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2021-03-23, § 8. Dessa beslut ska anmälas till utbildningsnämnden för att vinna laga 
kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2021-03-16--04-13 samt beslut angående 
undervisning av ej legitimerade personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. 
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§ 35 Handlingar för kännedom april 2021 2021/268 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för utbildningsnämndens kännedom under tiden 2021-03-16--04-13 redo-
visas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för kännedom 2021-03-16--04-13. 
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§ 36 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna - Uppföljning av besparingsinsats 
inom barnomsorgen 2021/1211 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att bifalla nämndinitiativet och uppdra åt förvaltningschefen att vid nästa sammanträde 
2021-05-25 redovisa hur stor besparingen blivit. 
 
Sammanfattning 
 
Sverigedemokraterna, Mona Wettergren och Margaretha Lennarthsson, har 2021-04-19 
lämnat in ett nämndinitiativ - Uppföljning av besparingsinsats inom barnomsorgen. 
 
För ett tag sedan gjordes en besparing inom barnomsorgen som berörde bland annat 
dygnet runt-förskolan. Man gjorde ändringar i sättet att schemalägga dygnet runt-
personalen för att öka den ekonomiska effektiviteten. Nu går vissa avdelningar med för 
många pedagoger på för få barn, samtidigt saknas resurser på andra. Detta blev resul-
tatet av besparingen och logiken är bristande. Frågan är om det ens blev en besparing 
över huvud taget. 
 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 
 
- Att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nästa nämndmöte redovisa för nämnden hur 
stor besparingen blev. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sverigedemokraternas nämndinitiativ - Uppföljning av besparingsinsats inom barnom-
sorgen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Mona Wettergren (SD) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 37 Nämndinitiativ från Liberalerna - Erbjud all skolpersonal skyddsutrustning 
2021/1224 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att avslå nämndinitiativet. 
 
Sammanfattning 
 
Liberalerna, Emanuel Norén, Iman Omairat och Niklas Ek, har 2021-04-20 lämnat in ett 
nämndinitiativ - Erbjud all skolpersonal skyddsutrustning. 
 
Det finns en stor oro bland personal som inte erbjuds skyddsutrustning och som inte kan 
hålla fysisk distansering på sin arbetsplats. Den fysiska distanseringen måste säker-
ställas på våra skolor och Liberalerna vill komplettera pågående säkerhetsarbete genom 
att också erbjuda all skolpersonal som vill att få bära skyddsutrustning som tillhanda-
hålls av skolan. Det kan till exempel röra sig om munskydd. 
 
Genom att erbjuda skyddsutrustning kan vi både lugna den oro som finns bland per-
sonal på våra skolor och samtidigt tackla pandemin på ett bättre sätt. Avslutningsvis kan 
vi konstatera att nya skärpta råd från smittskyddsläkaren och region Blekinge gäller från 
och med idag där vi uppmanas bära munskydd i offentliga miljöer. 
 
Man yrkar att utbildningsnämnden skyndsamt tillhandahåller skyddsutrustning till den 
skolpersonal som önskar använda det. 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg konstaterar att beträffande användning av munskydd 
är Folkhälsomyndighetens rekommendationer att: ”Bred munskyddsanvändning i skol-
miljön bedöms inte vara en verkningsfull åtgärd. Situationer med nära kontakter mellan 
vuxna i grund- och förskola samt mellan vuxna och/eller mellan elever i gymnasieskolan 
bör riskbedömas av arbetsgivare och skyddsombud i likhet med andra arbetsplatser. I 
första hand bör andra åtgärder vidtas, men om dessa inte bedöms vara tillräckliga kan 
munskydd vara en åtgärd som kan vara relevant för att ytterligare minska risken för 
smittspridning i den specifika situationen.”  
 
Region Blekinge har dessutom kompletterat sina skärpta råd om munskydd med att ”för 
skolornas del gäller detta efter riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer”. 
 
Med hänvisning till detta rekommenderar förvaltningschefen nämnden att avslå nämnd-
initiativet. 
 
Yrkanden 
 
Jan-Åke Berg (S) yrkar avslag på nämndinitiativet med hänvisning till att det går emot 
Folkhälsomyndighetens och Region Blekinges restriktioner vad gäller användning av 
munskydd. 
 
Iman Omairat (L) yrkar bifall till nämndinitiativet. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att utbildningsnämnden beslutat 
att avslå nämndinitiativet. 
 
Reservationer 
 
Iman Omairat (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Emanuel Norén (L) 
Iman Omairat (L) 
Niklas Ek (L) 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
 


