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§ 51 Val av justerare  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att utse Rickard Holmberg (M) att justera protokollet. 
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§ 52 Godkännande av dagordning  
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 53 Besök av revisorer med bevakningsansvar för nämnden 2021/2626 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att överlämna nämndens svar till revisorerna. 
 
Sammanfattning 
 
Den övergripande uppgiften för kommunens revisorer är att granska att verksamheten 
följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de politiska målen inom de ekono-
miska ramar som bestämts. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
 
De förtroendevalda revisorerna med bevakningsansvar för utbildningsnämnden, Lars-
Inge Kjellberg och Tommy Strannemalm, ställer ett antal frågor rörande nämndens 
ansvarsområde för år 2021. Nämndens svar sammanställs i minnesanteckningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Frågor från revisorerna 
SWOT-analys 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 54 Resultatrapport januari-augusti 2021 2021/265 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa utbildningsnämndens resultatrapport för perioden januari-augusti 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Nämndens uppdrag och stora utmaning handlar om att, trots effektiviseringsuppdrag 
och fortsatt pandemi, öka måluppfyllelsen i alla verksamheter, att utveckla trygghet och 
studiero samt att arbeta för barn och ungas hälsa. 
 
Coronapandemin har ställt nya krav på samtliga verksamheter, men bedömningen är 
ändå att omställning/hantering generellt har gått relativt bra trots stora utmaningar.  
 
Inför budgetår 2021 var den bedömda avvikelsen minus ca 7 mnkr för att få en budget i 
balans och efter uppföljningen i april var prognosavvikelsen minus 4,4 mnkr. Delårs-
rapporten per den siste augusti bedöms ge en positiv avvikelse mot tidigare bedömning 
gällande framförallt IKE/bidrag till fristående verksamheter men även förskolan går 
bättre än budgeterat/planerat (tillkommit statligt bidrag och något mindre personal-
kostnad än budgeterat), helårsprognosen för nämndens hela verksamhet efter augusti 
bedöms till minus 0,3 mnkr. 
 
Åtgärder för anpassning till budget hösten 2021: 
(som är inräknade i prognosen) 
 

 Ytterligare personalanpassning på gymnasieskola (bland annat ej återbesätta 
pensionsavgång) 

 Ytterligare personalanpassning på vuxenutbildningen (bland annat ej återbesätta 
pensionsavgång) 

 Ytterligare personalanpassning i fritidshem (med anledning av viss volymminsk-
ning) 

 Ytterligare personalanpassning i förskoleklass (med anledning av viss volym-
minskning) 

 Ytterligare begränsningar i inköp av läromedel på gymnasieskolan 
 Reglering i anställning av visstidsanställda medarbetare i förskolan under hösten 

(belastningen i verksamheten är mindre under hösten än under våren) 
 Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med att söka extern finansiering för per-

sonalkostnader samt för läromedel och fortbildningsinsatser.  
 
De betydande effektiviseringar som är genomförda varje år 2019, 2020 och 2021 ger 
positiva effekter för nämndens ekonomiska utfall.  
 
Dock är bedömningen nu att utrymmet för ytterligare effektiviseringar är begränsat. 
 
Det finns en genomarbetad plan för behov och användning av beviljade investerings-
medel och processen är igång. Dessa medel används till IT-utrustning, arbetsmiljöin-
satser samt vissa nödvändiga inköp av inventarier. 
 
Vad gäller nämndens mål kan konstateras att behörigheten till gymnasiet har ökat över 
tid och så även detta år. Vårdnadshavares nöjdhet med de kommunala förskolorna är 
fortsatt högt, då fler än 9 av 10 vårdnadshavare svarar att de är antingen nöjda eller 
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mycket nöjda med verksamheten. Kursbetygen på gymnasiet ligger på en jämn hög nivå 
med liten variation de senaste åren. Vägga gymnasieskola har en relativt hög genom-
strömning och betygsresultat i nivå med riket eller högre. Resultatanalys i vuxenutbild-
ningen visar att verksamheten är i fas i arbetet med nämndens mål och verksamhetens 
åtaganden 2021. 
 
Utbildningsförvaltningen genomför med stöd av Skolverket utvecklingsprojektet Riktade 
insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning, som sträcker sig 
fram t o m VT 2023. Projektet omfattar samtliga verksamheter och professioner inom 
förvaltningen och möjliggör en rad insatser för att öka kompetensen kring flerspråkiga 
barn och elevers lärande och skapa samsyn och likvärdighet såväl inom som mellan 
verksamhetsområden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Resultatrapport januari-augusti 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Verksamhetschef strategisk elevhälsa Petra Gagner 
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§ 55 Statistik över antagning till Vägga gymnasieskola ht 2021 2021/2624 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Nedan finns antagningsstatistik från 15 september 2021 gällande Vägga gymnasieskola 
åk 1: 
 
Program Platser Antagan Varav IMV Notering 
BA (Bygg Anläggning) 24 24     
BF (Barn Fritid) 21 15 2 3 sparade platser 
EE (El Energi) 20 20     
EK (Ekonomi) 75 75   utökning 15 platser 
ES (Estetisk) 30 27 1 3 sparade platser 
FT (Fordon Transport) 25 25   1 sparad plats 
HT (Hotell Turism) 16 11 2   
NA (Natur) 50 45 1 utökning 20 platser 
RL (Restaurag Livsmedel) 12 11 1 minskning 12 platser 
SA (Samhälle) 59 55 1 1 sparad plats 
TE (Teknik) 30 28 1   
VF (VVS Fastighet) 12 11 4   
VO (Vård Omsrg) 24 20 6   

 398 367 19 (platser total 406) 
(8 platser sparade till elever som ska gå om eller byta program) 
 
Planerad organisation i åk 1 på Väggaskolans nationella program omfattar 406 platser.  
 
Detta är en utökad organisation jämfört med tidigare på Ekonomiprogrammet med 15 
platser och Naturvetenskapsprogrammet med 20 platser, samt en minskning med 12 
platser på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Detta för att kalibrera med och möta 
efterfrågan.  
 
Åtta av platserna i åk 1 är sparade för elever som ska gå om eller byta program.  
 
IMV (programinriktat val) riktar sig till elever som är nära behörighet till ett nationellt 
program och endast fattas något ämne. Tanken är att dessa elever ska arbeta med det 
ämne som behövs för behörighet och snarast möjligt kunna antas till det nationella 
programmet. 
 
367 elever är antagna till åk 1 på Vägga gymnasieskola, vilket är en hög fyllnadsgrad, 
och av dessa kommer 87 från annan kommun.  
 
Folkbokförda i Karlshamn som är antagna i annan kommun/fristående skola är 82 och 
av dessa 82 är 20 elever antagna på Fria läroverken.  
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Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
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§ 56 Förslag till sammanträdestider för utbildningsnämnden 2022 2021/2466 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att fastställa föreslagen sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2022. 
 
att sammanträdena börjar klockan 13.15. 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider 2022 för utbildningsnämnden enligt följande: 
 
22 februari 
22 mars 
19 april 
24 maj 
27 september 
25 oktober 
22 november 
13 december 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-09-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstepersoner 
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§ 57 Förslag till biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 
2021/2468 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom den delen i Biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun 
2022-2024 som gäller skolbiblioteken. 
 
att i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun är utarbetad av kulturnämnden i 
samråd med representanter från förvaltningarna. Det är kulturnämnden som föreslår 
kommunfullmäktige att anta planen. En del av planen omfattar skolbiblioteken, varför det 
är rimligt att utbildningsnämnden är informerad om föreslagen plan samt ges en möjlig-
het att ta ställning i den delen som gäller skolbiblioteken. 
 
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 
ha tillgång till skolbibliotek (skollagen 2 kap 36 §). Rektor har ansvaret för att skolbiblio-
teket används i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 
kompetens.  
 
Ett viktigt fokusområde för skolorna och skolbiblioteken är skolans kompensatoriska 
uppdrag, det vill säga att alla elever oavsett behov och förutsättningar, ges möjlighet att 
nå målen för utbildningen. 
 
Ett annat fokusområde är informations- och mediekompetens. Skolan och skolbiblio-
teken behöver möta strömningar i samhället som handlar om faktaresistens, polarisering 
och konspirationsteorier. 
 
I Karlshamns kommun finns det åtta F-6 grundskolor, tre kommunala högstadieskolor 
samt en kommunal gymnasieskola. På varje högstadieskola finns en heltidsanställd 
fackutbildad skolbibliotekarie som är anställd av skolan och som driver skolbiblioteks-
verksamheten. På F-6 skolorna avsätts del av pedagogtjänst för ansvar för skolbiblio-
teksverksamheten efter lokala förutsättningar. Detta ser olika ut från skola till skola och 
ligger i nuläget på 5 % - 10 % tjänst per skola. Ansvaret gäller det fysiska biblioteks-
rummet samt inköp av media, mediabevakning och administration av inköpta media. 
Den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen har ett välutrustat bibliotek med 
två fackutbildade skolbibliotekarier. 
 
I dagens samhälle som kännetecknas av snabb utveckling och digitalisering behöver 
elever få verktyg för att orientera sig i sitt kunskapssökande och för att främja sin ny-
fikenhet. Att kunna uttrycka sig, skydda sig, ta till sig information och sortera information 
och flöden blir allt viktigare. Betydelsen av källkritik, sökkritik och källtillit lyfts genom-
gående fram i skolans styrdokument. Där kommer skolbiblioteken in som en värdefull 
kompetens i det pedagogiska arbetet, att stötta och utbilda pedagoger och elever samt 
främja språkutveckling och språkinlärning. 
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Prioriterade insatser: 
 

 Användandet av digitala verktyg/läromedel för anpassningar, extra anpass-
ningar, särskilt stöd och ökad måluppfyllelse. 

 Riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är 
nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska, i samverkan med Skol-
verket. 

 Kompetensutveckling och kollegialt lärande kring språkutvecklande arbets-
sätt/flerspråkiga elevers lärande i samarbete med skolverket. 

 Öka och stärka samverkan mellan skolbiblioteken på grundskolorna i Karls-
hamns kommun och verka för en ökad bemanning där skolbibliotekarien är en 
medpedagog i skolverksamheten som i sin roll aktivt bidrar till att eleverna 
uppnår sina mål samt att en ökad likvärdighet nås för kommunens alla skol-
elever. 

 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Förslag till Biblioteksplan och medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kulturnämnden 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef Maria Sköldqvist 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
2021-09-28 

Sida 14(19) 

 

§ 58 Information från förvaltningen 2021/271 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta information till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Frågor från Magnus Sandgren (M) har inkommit och förvaltningschef Tomas Ringberg 
besvarar dessa. 
 
- Samordnad vaccination - Vägga gymnasieskola 
Vuxenutbildningen har i samverkan med region Blekinge genomfört vaccinering på 
plats. 
 
- Information om händelser på Vägga gymnasieskola? 
Bråk på skolan har hanterats och polisanmälts och man har en god samverkan med 
polisen. 
 
Magnus Sandgren (M) framför även några frågor/synpunkter från Kommunala ungdoms-
rådet  
 
- Varför tar man inte skolfoto på alla skolor? 
Det är varje skola som beslutar om det ska tas skolfoto eller ej. Under pandemin har 
detta inte varit prioriterat och det är ganska mycket arbete med att få ihop logistiken runt 
det, varför man har valt att avstå. 
 
- Fullsatta skolbussar 
När det gäller grundskolan är skolskjutsarna upphandlade och enligt avtal ska alla ha en 
sittplats och vara bältade. För elever på gymnasiet är det Länstrafikens bussar som 
gäller och där finns inte avtalat om sittplats. Förvaltningen kommer att ta kontakt med 
Länstrafiken om informerar dem om problemet. 
 
- Synpunkter på skolmaten 
Förvaltningen har kontinuerlig dialog med måltidsservice om skolmaten och matråd 
genomförs ute på skolorna. Förvaltningen kommer att framföra synpunkterna till 
ansvariga inom måltidsservice. 
 
Vidare informeras om att 
 
- vaccination av barn 12-15 år kommer att utföras under hösten i samverkan med region 
Blekinge. Vaccinationerna ska ske i skolans lokaler av sjuksköterskor från Region 
Blekinge. 
 
- Louis Reitz, lärare på Vägga gymnasieskola, har disputerat på sin avhandling ”Det 
handlar om vår framtid”. 
 
- verksamhetschef förskola Torsten Berg går i pension vid årsskiftet. 
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Verksamhetschef förskola Torsten Berg informerar om kösituationen till förskolan. För 
närvarande finns det plats till alla som söker och man har även möjlighet att starta upp 
nya avdelningar om behov skulle uppstå. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
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§ 59 Arbetsmiljöfrågor 2021/272 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar  
 
- Det råder fortfarande en viss anspänning i organisationen med anledning av covid-19.  
 
- Det ställs högre krav på lokalhanteringen, framförallt på Vägga gymnasieskola, med 
anledning av det ökade antalet elever.  
 
Personalföreträdare Maria Borras, Lärarförbundet, informerar om att det har genomförts 
elevskyddsombudsutbildning för åk 1 och 2 på Vägga gymnasieskola. 
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§ 60 Beslutsuppföljning september 2021 2021/266 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljning för september 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för september 2021 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning september 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndsekreteraren 
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§ 61 Redovisning av delegationsbeslut september 2021 2021/267 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2021-02-23, § 8. Dessa beslut ska anmälas till utbildningsnämnden för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2021-05-19--09-21 samt beslut angående 
undervisning av ej legitimerade personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. 
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§ 62 Handlingar för kännedom september 2021 2021/268 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för utbildningsnämndens kännedom under tiden 2021-05-19--09-21 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för kännedom 2021-05-19--09-21 
 
 
 
 


