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Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) 
Susanne Olsson Vice ordförande (S) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) 
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Anna Syrén Appelqvist (S)                        Qristina Ribohn (S) 
Sofie Ekenberg (C)                                       Mona Wettergren (SD) 
Mohammed Merzi (S)                                 Linda Winnetoft (S) 
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Utses att justera: Charlotta M Sjöqvist (M)  

Paragrafer: § 52-58, 60-66 

Justeringsdatum:  2018-05-30 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
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Ordförande ……………………………………………………  
 Tobias Folkesson  
   
Justerande ……………………………………………………  
            Charlotta M Sjöqvist 
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§ 52 Godkännande av dagordning  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna dagordningen 
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§ 53 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att utse Charlotta M Sjöqvist (M) att justera dagens protokoll § 59 2018-05-22 samt §§ 52-
58, 60-66 2018-05-30 
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§ 54 Folkhälsa - En bra start i livet  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att lägga informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Jenny Andersson folkhälsostrateg informerar nämnden om folkhälsa – en bra start i livet, 
utifrån av kommunfullmäktige antagen folkhälsopolicy.  
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§ 55 Stadieindelad timplan för Karlshamns kommuns grundskolor 2018/1179 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att BUS-nämnden antar förslag till ny stadieindelad timplan för Karlshamns kommuns 
grundskolor  
 
Sammanfattning 
 
Den 8 december 2017 fattade regeringen beslut om en ny stadieindelad timplan för 
grundskolan. Beslutet föregicks av en lagrådsremiss (En stadieindelad timplan i 
grundskolan och närliggande frågor, i vilken det framgår att i den nya timplanen fördelas 
den minsta garanterade undervisningstiden mellan tre stadier (låg-, mellan- och 
högstadiet). För att möta förändringarna i de statliga styrdokumenten har en revidering av 
Karlshamns kommuns grundskolor nuvarande timplan genomförts. Skolhuvudmannen har 
tidigare haft relativt stort inflytande över hur timplanens garanterade undervisningstid ska 
fördelas mellan olika stadier och årskurser. Detta är något som Statens skolverk bedömer 
kan skapa problem vid framför allt skolbyten.  
 
För Karlshamns kommuns del innebär den nya stadieindelade timplanen en hel del 
förändringar. Det språkval som elever i Karlshamn gjort inför årskurs sju kommer nu att 
göras inför årskurs sex. En fördelning av språkvalstiden ner på mellanstadiet gör att en del 
av den ämnestid som p.g.a. frånvaron av språkval rymdes på mellanstadiet nu fått skjutas 
till andra årskurser. 
 
Förslaget på ny stadieindelad timplan bygger på flera grundprinciper som att skoldagens 
längd ökar med elevens ålder och mognad, fördelningen av ämnestiden är kopplad till de 
fastlagda avstämningstillfällen som regleras i skollag och läroplan samt är följsam mot 
skollagens fördelning av den stadieindelade garanterade undervisningstiden. 
Utöver detta har vikt lagts vid skolhuvudmannens och arbetsgivarens skyldigheter att 
organisera verksamheten i linje med arbetsrätten. En jämn fördelning av ämnen mellan 
årskurser gör att en lärare kan följa en elevgrupp under flera år utan att vi avviker från 
regler och avtal inom skolområdet. 
 
Det är med dessa hänsyn vilka sammantaget syftar till en trygg och stabil grund för varje 
elevs utveckling som förslaget om ny stadieindelad timplan för Karlshamns kommuns 
grundskolor är framtaget.  
 
I förslaget ligger också en temporär ökning av språkval årskurs 7-9 för att kompensera för 
den tid som skjuts till årskurs 6. Den här tiden kommer att fasas ut i linje med regeringens 
beslut och Skolverkets riktlinjer. I övrigt ligger den garanterade undervisningstiden i 
respektive ämne inom ramen för den variation som skollagen tillåter. 
  
Beslutsunderlag 

 
 
 
 

Stadieindelad timplan för Karlshamns kommuns grundskolor, 
tjänsteskrivelse av Martin Åsman verksamhetschef grundskola 
Stadieindelad timplan 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2018-05-22 

sid 8 av 18 

 

 
Beslutet skickas till 
 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Martin Åsman, verksamhetschef grundskola 
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§ 56 Beslut om resurser för grundskolan läsåret 2018/2019 2018/1455 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att BUS-nämnden antar förslag om resursfördelning för Karlshamns kommuns 
förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2018/2019  

 
Sammanfattning 
 

Resursfördelning i budgetprocessen 
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.       

Grundtilldelning 

Det 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.   

Extra tilldelning 

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. 

 
Beslutsunderlag 
 
Beslut om resurser för förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2018/2019 
Resurser 18-19 FH, FSKKL, GRS 180508 
 
Beslutet skickas till 
 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Martin Åsman, verksamhetschef 
Jennie Blomqvist, ekonom 
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§ 57 Resultatrapport för nämnden för barn, ungdom och skola januari-april 2018  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta förvaltningens information till protokollet 
 
att godkänna resultatrapport för nämnden för barn, ungdom och skola januari-april 2018 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att vidare analysera resultatet 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden för att redovisa resultatet 
av analysen 
 
Sammanfattning 
 
Patrik Håkansson förvaltningschef, redogör för nämndens resultatrapport för perioden 
januari – april 2018. Rapporten visar på  8,1 mnkr i underskott. Avvikelserna finns inom 
barnomsorg och grundskola och kommer att vidare analyseras.  
 
Beslutet skickas till 
 
Anette Ericson, verksamhetscontroller 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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§ 58 Lägesrapport angående strategisk lokalplanering  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att lägga informationen till protokollet 
 
Sammanfattning  
 
Ärendet ”Prioritering byggprojekt”, som nämnden behandlade på sammanträdet  
2018-04-17 § 44/2018, är på väg att tas upp i kommunfullmäktige inom kort. 
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§ 60 Riktlinjer och rutiner för skolans arbete med elevinflytande 2018/1874 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att BUS-nämnden antar förslag om Riktlinjer och rutiner för skolans arbete med 
elevinflytande för Karlshamns kommuns grundskolor  
 
Sammanfattning 
 
Verksamheten har av Ungdomsrådet fått uppdraget att ta fram riktlinjer och rutiner för 
skolans arbete med elevinflytande. Riktlinjerna och rutinerna är framtagna i samråd med 
Ungdomsrådet samt grundskolans högstadiers elevråd samt gymnasieskolans elevkår. 
Förslaget har också varit ute på remiss på alla berörda enheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Riktlinjer och rutiner för skolans arbete med elevinflytande, tjänsteskrivelse av Martin 
Åsman verksamhetschef 
 
Riktlinjer och rutiner för skolans arbete med elevinflytande 
 
Beslutet skickas till 
 
Ungdomsrådet 
Rektorer för vidarebefordran till enheternas elevråd/elevkår 
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§ 61 Riktlinjer för måltidsverksamhet inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och 
grundsärskola 2018/1892 

 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att BUS-nämnden beslutar att riktlinjerna för måltidsverksamhet inom förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola gäller från och med läsåret 2018/2019 
 
Sammanfattning 
 
Måltidsservice och utbildningsförvaltningen har i samarbete tagit fram riktlinjer för 
måltidsverksamhet inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola. 
Syftet med riktlinjerna är att ge ett konkret stöd för att följa principerna i Karlshamns 
kommuns Kostpolicy. 
 
Ordförande Tobias Folkesson (S) skickar med till förvaltningen att det är viktigt att 
verksamheten vid skolårets start går igenom de riktlinjer som finns när det gäller 
förfrågningar till hemmet om att skicka med t ex frukt till skolan. Det är inte tillåtet att t ex 
begära att eleverna ska ha med sig frukt på en friluftsdag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Riktlinjer för måltidsverksamhet inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och 
grundsärskola, tjänsteskrivelse av Torsten Berg. 
 
Måltidsprogrammet skola fsk 180514 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Chefsgruppen 
Administrativa gruppen 
Christina Svensson, kostchef 
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§ 62 Aktuellt från verksamheten  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att lägga informationen till protokollet 
 
Sammanfattning  
 
Patrik Håkansson förvaltningschef informerar om att, 
 

 Rekrytering av skolpsykolog pågår  
 

 Rekryteringar inom grundskolan är klara inför nästa läsårsstart 
 

 Rekrytering av biträdande rektor till Österslättsskolan kommer att påbörjas inom 
kort. 
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§ 63 Information  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att lägga informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
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. 
Arrangemanget börjar kl. 14.00. 
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§ 64 Beslutsuppföljning maj 2018 2018/126 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna beslutsuppföljning för maj 2018 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning maj 2018, tjänsteskrivelse av Emma Håkansson nämndsekreterare, 
2018-05-15 
 
Beslutsuppföljning BUS maj 2018 
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§ 65 Redovisning av delegationsbeslut maj 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 11 april 2018–15 maj 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut maj 2018, tjänsteskrivelse av Emma Håkansson 
nämndsekreterare, 2018-05-15 
 
Delegationsbeslut maj 2018 
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§ 66 Handlingar för kännedom maj 2018 2018/448 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för BUS nämndens kännedom under tiden 9 april – 15 maj 2018 redovisas 
enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom maj 2018 
 
 
 
 
 


