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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 – 15.10 , ajournering 14:30-14:40. 

Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) 
Susanne Olsson Vice ordförande (S) 
Qristina Ribohn Ledamot (S) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Kenneth Svanberg Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Anna Arlid (M) 
Sofie Ekenberg (C) 

 Carin Erlandsson (M) 
Sofi Wennerberg (MP) 

 

Närvarande 
ersättare: 

  
Sten Wijkander (S), Anna Syrén Appelqvist (S), Elisabeth Rosengren (S),   
Kristin Lundberg (L) 

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Torsten Berg, verksamhetschef förskola §§ 87-91 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
William Lavesson, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen  
§§ 87-89 

 

Utses att justera: Linda Winnetoft (S)  

Paragrafer: §§ 87-96 

Justeringsdatum:  2018-09-27 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Tobias Folkesson  
   
Justerande …………………………………………………… 

 
 

            Linda Winnetoft 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Nämnden för 

barn, ungdom 
och skola 

  

Sammanträdesdatum: 2018-09-25   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-09-27 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-10-18 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 87 Godkännande av dagordning  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna dagordningen 
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§ 88 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att utse Linda Winnetoft (S) att justera dagens protokoll §§ 87-96, 2018-09-27 
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§ 89 Information om aktuella byggprojekt  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att lägga informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
William Lavesson projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen informerar nämnden 
om aktuella byggprojekt. 
 
Mörrum ny F-6 skola 
Entreprenör är upphandlad och förstudie är färdigställd. Preliminär byggstart är planerad 
till hösten 2019, med inflyttning i skola/bibliotek hösten 2021 och inflyttning av idrottshall 
våren 2023. 
 
Hällaryd skola och förskola 
Upphandlingen är klar och förstudie- och detaljplaneprocess pågår. Projektering fas 1 
inleds när detaljplanen är klar. Datum för byggstart är ej beslutat.   
 
Ny förskola i Mörrum 
Förslag på tomt finns framtagen, strategibeslut är taget och förstudie pågår.  
 
Österslättskolan och Bodetorpsskolan  
Beslut har tagits om att anlita arkitekt som får uppdraget att dela in ombyggnaderna i tre 
etapper. Förstudie pågår.  
 
Tomt till skola/förskola i Karlshamn 
Förstudie pågår. Ett antal tomter till förskolor har presenterats för strategi- och 
beredanderådet. Tomter saknas för skolor.  
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§ 90 Delårs- och resultatrapport januari-augusti 2018 2018/1825 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att fastställa delårs- och resultatrapporten januari – augusti 2018 och översända den till 
kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Resultatdialog inom verksamhetsområdet grundskola och grundsärskola visar att skolorna 
arbetar fokuserat med nämndens prioriterade utvecklingsområden, utifrån lokala 
förutsättningar.  
 
Analyser av skolresultaten visar att grundskolan behöver utveckla arbetet med läs- och 
skrivutveckling. Det handlar bland annat om att minska skillnader i resultat mellan flickor 
och pojkar och elever med olika socioekonomiska förutsättningar. 
 
Resultatrapporten visar bland annat, 
 

 Medvetet och fokuserat arbete kring nämndens prioriterade utvecklingsområden, 
på alla nivåer. 

 Positiva indikationer gällande betygsresultaten i Karlshamns kommunala 
grundskolor. 

 Ökad andel behöriga lärare i grundskolan, från 83,3% av tjänstgörande lärare med 
pedagogisk högskoleexamen läsåret 2016/17 till 86,7% läsåret 2017/18. 

 
Nämnden redovisar ett prognosticerat underskott på cirka 14 miljoner kronor. 
Anpassningar och åtgärder motsvarande cirka 6 miljoner kronor är vidtagna. Vilket ger ett 
prognosticerat underskott på cirka 8 miljoner kronor. 
Nämndens verksamheter arbetar intensivt med anpassningsåtgärder, men förvaltningens 
bedömning är att det inte är sannolikt att nämnden når en budget i balans vid årsslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Patrik Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-09-20 
RESULTATRAPPORT BUS_NÄMND_JANUARI_AUGUSTI_2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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§ 91 Grupper i förskola och fritidshem  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ge förvaltningschef Patrik Håkansson i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att 
köpa in ett planeringsverktyg  
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Tobias Folkesson (S) har tillsammans med vice ordförande Susanne Olsson (S) 
och verksamhetschef Torsten Berg, besökt förskolor och dess personal. Flera avdelningar 
har stora barngrupper som kräver resurser. För att kunna mäta antal barn och personal 
som finns i förskolan samtidigt, använder sig vissa kommuner av så kallade klicksystem. 
Nämnden föreslår att undersöka denna möjlighet för inköp av ett planeringsverktyg.   
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
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§ 92 Aktuellt från verksamheten  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att lägga informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Tobias Folkesson (S) informerar om att,  
 
 Malin Weinholtz, enhetschef fritidsgårdsverksamheten, bjuds in till ett av nämndens 

kommande sammanträde 
 Två rektorer inbjuds till nämndens sammanträde i oktober för att informera om sitt 

arbete    
 
Rickard Holmbergs (M) önskar att fältsekreterarna bjuds in till ett kommande 
nämndsammanträde. Nämnden ställer sig positiv till detta.    
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§ 93 Information  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att lägga informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om, 

 
 Korpadalsskolan, skolan har fått fukt i fasaden och det finns även asbest i 

byggnaden. För att rätta till detta kommer medel överföras från verksamheten för 
paviljonger. Matsalen ersätts nu av en paviljong som senare kommer användas till 
skolan. 
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§ 94 Beslutsuppföljning september 2018 2018/126 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna beslutsuppföljning för september 2018  
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-09-17 
Beslutsuppföljning september 2018 
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§ 95 Redovisning av delegationsbeslut september 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 16 augusti – 17 september 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-09-17 
Redovisning av delegationsbeslut september 2018 
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§ 96 Handlingar för kännedom september 2018 2018/448 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för BUS nämndens kännedom under tiden 14 augusti – 17 september 2018 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons tjänsteskrivelse, 2018-09-17 
Handlingar för kännedom september 2018 
 
 
 


