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§ 40 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att utse Susanne Olsson (S) att justera dagens protokoll § 44 2018-04-17 samt § 40-43,  
§ 45-51 2018-04-25 
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§ 41 Godkännande av dagordning  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna dagordningen 
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§ 42 BUS - Svar angående revisionsrapport kring mutor och oegentligheter 2018/518 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att anta svaret som nämndens eget 
 
Sammanfattning 
 
Revisionen har låtit granska den interna kontrollen avseende mutor och oegentligheter 
inom kommunen och kommunens bolag. 
 
Revisonen vill ha svar på ett antal områden enligt följande 
 
-Vad avser kommunen att göra för att förebygga och minska risken för oegentligheter samt 
öka kännedomen om regelverket.  
 
Processerna kring medarbetarnas insikt i de regelverk som omfattar anställningen är ett 
löpande arbete och här är både arbetsplatsträffar liksom olika typer av tematiserade träffar 
ett verksamt verktyg. Det finns självfallet även ett ansvar hos den enskilde att hålla sig 
informerad om gällande regelverk, då det dels ingår i de åligganden man har som anställd. 
Men även den skyldighet man har som medborgare att förhålla sig till gällande lagstiftning 
på området. Kommunen kommer att fortsätta detta arbete. 
 
- Vi önskar uppgifter om hur många anställda per nämnd som anmält bisyssla. 
 
Då nämnderna inte är personalmyndighet och en anställning inte kan knytas till en nämnd 
annat än som en budgetfördelning måste redovisningen ske för hela kommunen 
sammantaget. Arbetsgivaren kan enligt gällande avtal neka möjligheten till bisyssla så en 
anmäld bisyssla innebär inte att denna godkänts. Personalchefen kommer att få i uppdrag 
att samla in statistiken och redovisa denna särskilt för revisionen.  
 
- Vi efterlyser svar på hur många sådana ärenden (mutförsök) som inkommit till 
kommunkansliet de senaste åren. 
 
Då det normalfallet är till sin chef eller chefens chef medarbetare ska anmäla detta samt att 
frekvensen totalt sett är liten bör ärenden som når kommunkansliet vara mycket få. Ett 
anonymt ärende har hanterats av kommunkansliet under senare år. Det ska dock tilläggas 
att detta ärende upprepat framförts några gånger även efter att utredningen slutförts. 
 
Slutligen vill revisionen att kommunen svarar på rapportens bedömningar. 
 
Kommunen delar i stort sett de bedömningar som görs i rapporten.  
 
Kommunen vill dock påpeka ett par saker. Formella protokoll förs inte vid 
arbetsplatsträffar i enlighet med kommunens och arbetstagarorganisationernas 
samverkansavtal. Angående frågan ”i vilken grad anser du att frågan om förebyggande mot 
korruption är en levande fråga inom din nämnd/förvaltning/kommunala bolag” har flera 
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efter enkätens genomförande framfört att man anser att frågan är levande först när man 
upptäckt eller befarat oegentligheter och också svarat utifrån detta. 
 
När det gäller rekommendationer till åtgärder så instämmer kommunen i dessa och ser det 
som en del i det utvecklingsarbete som löpande pågår. Den förändring som kan komma att 
behöva ske är att prioritera just dessa frågor över andra utvecklingsbehov inom respektive 
förvaltning. 
 
Kommunens skriftliga rutiner för att anmäla oegentligheter hanterar även så kallad 
visselblåsning. Det finns inom kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att om möjligt 
komplettera detta med ett automatiserat system som ska rapporteras innan årets slut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv – samtliga nämnder 
Rapport Karlshamn intern kontroll mutor och oegentligheter 
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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§ 43 BUS - Svar granskning av integration och återsökning 2017/4215 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att anta svaret som nämndens eget 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har med anledning av  framtagen granskningsrapport – Granskning 
av arbete med integration och återsökning, ålagt kommunstyrelsen och berörda nämnder 
att inkomma med svar utifrån gjord sammanfattning och bedömning. 
 
Följande rekommendationer har EY (Ernst & Young) tagit fram: 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen, nämnden för arbete 
och välfärd och nämnden för barn, ungdom och skola att: 
 

 Säkerställa att det finns tydliga riktlinjer och direktiv gällande kommunens 
integrationsarbete 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi nämnden för arbete och välfärd och 
nämnden för barn, ungdom och skola att: 
 

 Genomföra analyser och prognoser för antalet nyanlända i arbete respektive 
utbildning på ett tillförlitligt sätt för att ta höjd av framtida kostnader i form av 
ekonomiskt bistånd 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi nämnden för arbete och välfärd, 
nämnden för barn, ungdom och skola och överförmyndarnämnden att: 
 

 Säkerställa att det finns tydliga och dokumenterade riktlinjer, processer och rutiner 
för återsökning 

 
Karlshamns kommuns revisorer har ställt sig bakom ovanstående rekommendationer och 
påpekar särskilt att det finns oklarheter avseende direktiv och riktlinjer för 
integrationssamordnaren och därmed saknas det ett uppföljningssystem och 
utvärderingsunderlag för att kunna bedöma om verksamheten fungerar ändamålsenligt. 
  
Revisorerna efterlyser planeringsförutsättningar som är grundläggande för en 
framgångsrik integration, och pekar på risken för ökade kostnader inom 
försörjningsstödet. Vidare anser revisorerna att det saknas prognoser över antalet 
personer som lämnar den statliga etableringsfasen. Kommunen behöver även veta vid vilka 
tidpunkter övergången sker samt individernas behov och förutsättningar. 
När det gäller återsökningar av medel från Migrationsverket konstaterar revisorerna att 
det saknas ett kommungemensamt system. 
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Säkerställa tydliga riktlinjer och direktiv gällande kommunens integrationsarbete. 
Karlshamns kommuns revisorer påpekar särskilt att det finns oklarheter avseende direktiv 
och riktlinjer för integrationssamordnaren och därmed saknas det ett uppföljningssystem och 
utvärderingsunderlag för att kunna bedöma om verksamheten fungerar ändamålsenligt. 
 
Svar  
Organisationen för integrationsarbetet är otydlig. Integrationsarbetet är 
förvaltningsövergripande. Karlshamns kommun har valt att ge nämnden för arbete och 
välfärd huvudansvaret för integrationsarbetet. Det finns en introduktionsenhet som 
ansvarar för att ta emot nyanlända. Insatserna är bl.a. att ordna boende och 
försörjningsstöd. Något ansvar för integrationsarbetet finns inte inom enheten. En tjänst 
som integrationssamordnare finns. Tjänsten är organiserad  direkt under 
förvaltningschefen och ”svävar” egentligen fritt, utan formell koppling till någon annan 
enhet.  
 
Mot denna bakgrund är det givet att Karlshamns kommun måste skapa en enhet för 
integrationsarbetet, med ett tydligt ansvar för integrationsfrågorna. I denna enhet skall 
integrationssamordnaren ingå. Det pågår ett förbättringsarbete mellan 
försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten som syftar till att påskynda 
processen från försörjningsstöd till egenförsörjning. I detta arbete inkluderas naturligtvis 
nyanländas behov av snabba insatser för att inte ett långvarigt behov av försörjningsstöd 
skall uppstå. I denna process ingår att ta fram tydliga mål för verksamheten, tydliga rutiner 
och riktlinjer. I den nya organisationen kan det ingå en kommunövergripande tjänst med 
ansvar för återsökningar.  
 
Genomföra analyser och prognoser för antalet nyanlända i arbete respektive utbildning på ett 
tillförlitligt sätt, för att ta höjd av framtida kostnader i form av ekonomiskt bistånd. 
Revisorerna efterlyser planeringsförutsättningar som är grundläggande för en framgångsrik 
integration, och pekar på risken för ökade kostnader inom försörjningsstödet. Vidare anser 
revisorerna att det saknas prognoser över antalet personer som lämnar den statliga 
etableringsfasen. Kommunen behöver även veta vid vilka tidpunkter övergången sker samt 
individernas behov och förutsättningar. 
 
Svar  
Nämnden för arbete och välfärd samt nämnden för barn, ungdom och skola delar 
revisorernas uppfattning. Det är av stor vikt att det inom en integrationsenhet görs 
prognoser och analyser av antalet personer som lämnar den statliga etableringsfasen och 
hur många som förväntas bli självförsörjande.  
 
Beslutsunderlag 
 
BUS – svar granskning av integration och återsökning, tjänsteskrivelse av Patrik 
Håkansson, förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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§ 45 Lägesrapport angående strategisk lokalplanering  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att informationen läggs till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar nämnden om aktuella lokalprojekt. 
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§ 46 Ansökan om tilläggsresurs på Karlshamns Montessoriförskola 2018/1401 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att bevilja Montessori förskola tilläggsresurs med 80 % snarast till och med 31 december 
2018. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om tilläggsresurs har inkommit för barn på Montessori förskola. Utredningar har 
visat att särskilda behov föreligger.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om tilläggsresurs på Montessori förskola, tjänsteskrivelse av Petra Gagner 
verksamhetschef för den strategiska elevhälsan 
 
Beslutet skickas till 
 
Linda Bengtsson Persson, förskolechef Karlshamns Montessori förskola 
Torsten Berg, verksamhetschef förskola 
Petra Gagner, verksamhetschef för strategiska elevhälsan 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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§ 47 Ekonomisk uppföljning, BUS-nämnden 2018 per den 31 mars 2018 2018/121 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2018 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2018 föreligger enligt beslutsunderlag och visar 
på en budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomisk uppföljning BUS per den 31 mars 
 
Beslutet skickas till 
 
Jennie Blomqvist, ekonom 
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§ 48 Information april 2018 2018/127 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att lägga informationen om resurstilldelning till protokollet 
 
att lägga övrig information till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef för grundskola Martin Åsman informerar om, 
 

 Rutiner för resurstilldelning, resursfördelningen är en del av budgetarbetet som 
pågår över hela året. Beslutade ramar bygger på verksamhetens kommunicerade 
behov. Behovsanalysen görs utifrån en sammanvägning av hela verksamhetens 
behov av verksamhetsförbättringar och verksamhetsanpassningar.  

För grundskolan sker en grundtilldelning av resurser som är kopplade till 
enheternas organisation och som har sin utgångspunkt i Skollagen samt beslutad 
timplan. Enheten får tilldelning av resurs utifrån rektors organisation av 
undervisningsgrupper. Denna tilldelning är inte kopplad till den enskilda elevens 
behov. Grundtilldelningen bygger på delningstal för gruppstorlekar, tilldelning för 
tillgång till specialpedagogisk kompetens samt gruppdelningstimmar för 
resultatförbättring och extra anpassningar.   

Utöver grundtilldelning så sker en extra tilldelning som är kopplad till enhetens 
samlade behov utifrån ett elevperspektiv. Tilldelningen ska tillgodose 
resurserbehov utifrån särskilt stöd samt i övrigt bidra till likvärdighet utifrån 
gruppens sammansättning. Denna tilldelning bygger på de resurssamtal som 
genomförs med rektor, chef för centrala elevhälsan och verksamhetschef, där 
behoven kartläggs. Utöver det så anpassas elevgruppens sammansättning utifrån de 
lokala behoven. 

Beslutsprocessen är följande; 

Februari – mars 

Verksamhetschef och chef för centrala elevhälsan genomför möte (resurssamtal) 
med rektor för att kartlägga kommande behov inför läsår. Kartläggningen tar upp 
elevgruppens behov (skolplaceringar, särskilda behov, socioekonomiska faktorer), 
personalens behov och förutsättningar samt enhetens organisatoriska 
förutsättningar.  

Mars (senast 1/4) 

Verksamhetschef fördelar resurser till enheten utifrån nämndens beslut om budget. 
När resurserna är fördelade går förslaget ut på remiss till rektorerna samt 
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arbetstagarorganisationerna. Eventuella synpunkter analyseras och kan förändra 
resursfördelningen. 

April – maj 

Verksamhetschef genomför uppföljningssamtal med rektor då rektor gjort en 
organisation utifrån tilldelade medel.  Beslut om resursfördelning tas i samverkan 
med arbetstagarorganisationerna på verksamhetsnivå. Därefter fattas beslut om 
tilldelade resurser av nämnden. 

Verksamhetschef för förskola Torsten Berg informerar om,   

 grunderna för resurstilldelning inom förskolan 

Verksamhetschef för grundskola Martin Åsman informerar om, 
 

 Pågående rekryteringar av rektorer till Österslättsskolan och Hällaryds skola 
 Förslag till stadieindelad timplan är ute på remiss och kommer bl a att påverka  

undervisningen i B-språk 
 
Ordförande Tobias Folkesson (S) informerar om, 
  

 Ire Natur- och kulturskola kommer att hålla en invigning den 25 maj med anledning 
av skolans investering i solceller. Landshövding Sten Nordin medverkar under 
invigningen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Information om resursfördelning läsåret 2018/2019 förskoleklass, fritidshem och 
grundskola, tjänsteskrivelse av Martin Åsman verksamhetschef grundskola 
 
Resurser 18-19 Fritidshem, förskoleklass, grundskola 
 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2018-04-17 

sid 15 av 17 

 

§ 49 Beslutsuppföljning april 2018 2018/126 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att stryka ärendet kvalitetssäkrad personalplanering Korpadalsskolan 
 
att därmed godkänna beslutsuppföljningen 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning föreligger. Kvalitetssäkrad personalplanering Korpadalsskolan föreslås 
strykas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-04-10 
Beslutsuppföljning april 2018 
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§ 50 Redovisning av delegationsbeslut, april 2018 2018/125 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola har överlåtit sin beslutanderätt enligt 
delegationsordning antagen 16 januari 2018, § 8.  
 
Dessa beslut ska anmälas till nämnden för barn, ungdom och skola för att vinna laga kraft. 
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 6 mars 2018–10 april 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-04-10 
Delegationslista per 2018-04-10 
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§ 51 Handlingar för kännedom, april 2018 2018/448 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för BUS nämndens kännedom under tiden  2018-03-06 – 2018-04-10 redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-04-10 
Handlingar för kännedom april 2018 
 
 
 
 


