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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 – 15.00, ajournering 14.40 – 14.50 

Beslutande Carin Erlandsson Ledamot (M) 
Susanne Olsson Vice ordförande (S) 
Qristina Ribohn Ledamot (S) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Kenneth Svanberg Ledamot (L) 
Sofi Wennerberg Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Sten Wijkander (S)  Tobias Folkesson (S)  
Anna Arlid (M)                                          Charlotta M Sjöqvist (M) 
Anna Syrén Appelqvist                             Linda Winnetoft (S) 

Närvarande 
ersättare 

  
Elisabeth Rosengren (S), Sofie Ekenberg (C), Kristin Lundberg (L)  

Övriga Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Torsten Berg, verksamhetschef förskola 
Emma Håkansson, nämndsekreterare 

 

Paragrafer §§ 97 – 104   

Utses att justera Kenneth Svanberg (L) 

Justeringsdatum  2018-11-22 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Emma Håkansson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Susanne Olsson  
   
Justerande …………………………………………  
          Kenneth Svanberg 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för barn, ungdom och skola 

Beslutsdatum: 2018-11-22 

Tillkännages fr.o.m.: 2018-11-22 

Tillkännages t.o.m. 2018-12-14 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 97 Godkännande av dagordning  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna dagordningen 
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§ 98 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att utse Kenneth Svanberg (L) att justera dagens protokoll §§ 97 – 104, 2018-11-22. 
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§ 99 Behov av förskoleplatser 2018/4003 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra alternativ 1 
 
att BUS nämnden beaktar finansieringen i samband med arbetet med nästa års budget 
 
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att teckna ett femårigt hyresavtal med 
fastighetsägaren till byggnaden Björken i Lindemo/Rosendal, fastigheten Asarum 
40:194. 
 
Sammanfattning 
 
Antalet barn i kön till förskoleplatser i Karlshamns kommun har under hösten ökat mer 
än beräknat. Läget för januari är akut när det gäller område 2 och område 3. 
 
Enligt tidigare års erfarenheter kommer det med stor sannolikhet ytterligare ansökningar 
om förskoleplatser under våren 2019. Det är störst efterfrågan på förskoleplatser under 
våren fram till sommarstängningen. När förskolan börjar igen efter sommarstängningen, 
så har sexåringarna lämnat förskolan och börjat i förskoleklass. Hösten 2019 så är det 
328 sexåringar som ska börja i förskoleklass.  
 
På grund av det ökade behovet av förskoleplatser kommer kommunen, under rådande 
förutsättningar, inte att leva upp till Skollagens krav (8 kap 14 §) att kunna erbjuda 
vårdnadshavare som har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman plats på 
förskola inom fyra månader.  
 
Efter samråd med förskolechefsgruppen har utbildningsförvaltningen tagit fram två 
alternativ för att möta den ökade efterfrågan av förskoleplatser.  
 
Alternativ 1 
 
Område 2 och område 3: 

 Starta upp två avdelningar i nya lokaler i Rosendal, Asarum 
 Begränsad överinskrivning av antalet barn på en del förskolor 
 Åtta platser erbjuds i Ringamåla förskola även om vårdnadshavare inte bor i 

området.  
 
Område 1:  

 Montessori förskola förändrar sin organisation vid nyår och kommer att kunna ta 
emot ca 10 barn i åldrarna 1-2 år 

 Några platser kan erbjudas i Hällaryds och Åryds förskolor även om 
vårdnadshavare inte bor i området   

 Vårdnadshavare erbjuds platser på Rosendals förskola i Asarum 
 Viss överinskrivning/förtätning på förskolorna med totalt ca 10 barn och att det 

vid behov kan tillföras en personalförstärkning med totalt ca 2 tjänster på de 
förskolor som tar in extra barn  

 Om kön ökar markant, så kan det bli aktuellt att öppna Grottans förskola.  
 
Utbildningsförvaltningen har funnit lämpliga lokaler för förskoleverksamhet i Rosendal, 
Asarum. Lokaler har tidigare varit förskola och kan inrymma tre avdelningar. Under de 
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senaste åren har lokalerna använts till migrationsboende av Migrationsverket. Lokalerna 
behöver renoveras, dvs målas, få nya golvmattor o dyl. Det finns möjlighet att hyra 
lokalerna fr o m 1 januari. Karlshamns kommuns fastighetschef och kostchef har varit 
delaktiga i arbetet med att finna lämpliga lokaler. Det behöver tecknas ett hyresavtal 
angående Rosendal omgående om lokalerna ska hinna bli klara till januari/februari 
2019. 
 
Utbildningsförvaltningen förordar att det ökade behovet av förskoleplatser möts genom 
att två nya avdelningar öppnas snarast i Rosendal. För att skapa en hanterbar situation 
på längre sikt, kan det öppnas ytterligare en avdelning i lokalerna vilket innebär att 
förskolan i Rosendal får totalt tre avdelningar.  
 
Med stor sannolikhet behövs en personalförstärkning med ca 2 personal till område 1, 
för att kunna hantera överinskrivning/förtätning av barn. 
 
Alternativ 2 
 

 Att under våren 2019 att ha en generell överinskrivning/förtätning av barn på alla 
förskolor. 

 
Om överinskrivning/förtätning görs ska en konsekvens- och riskbedömning tas fram för 
varje enskild förskola. Senast detta gjordes var våren 2018, då överinskrivning skedde 
på ett flertal förskolor eftersom efterfrågan av förskoleplatser var större än tillgången. 
Inför våren 2019 är det fler barn i kön för förskoleplatser än det var inför våren 2018. 
 
Att möta efterfrågan med enbart överinskrivningar av antalet barn per avdelning är inte 
bra ur ett barnperspektiv och för personalen innebär det en ökad arbetsbelastning. I 
Skolverkets allmänna råd, reviderad upplaga 2016, kan man läsa att barngruppens 
storlek är, enligt forskningen, mer avgörande för pedagogisk kvalitet än personaltäthet, 
det vill säga mindre grupper är att föredra framför större grupper med samma 
personaltäthet. Forskningen ger stöd för att barngruppens storlek bör ha samband med 
barns ålder, 1–3 år respektive 4–5 år. Skolverket menar att ett riktmärke för antal barn i 
en barngrupp i förskolan kan sättas till 6–12 för barn i åldern 1–3 år respektive 9–15 för 
barn i åldern 4–5 år. Riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig till och ska inte ses 
som statiskt. Det kan således vara både färre eller fler barn i en barngrupp än vad 
riktmärket anger. Ett riktmärke måste, enligt de allmänna råden, relateras till ett antal 
faktorer såsom personalens utbildning och kompetens, personaltäthet, barngruppens 
sammansättning samt förskolans fysiska miljö. 
 
Kommuner kan söka statsbidrag hos Skolverket för insatser som minskar eller 
motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera 
de yngsta barnen som är högst två år. Skolverket utgår från Statistiska centralbyråns 
(SCB) statistik för 15 oktober och räknar ut ett indexvärde enligt de uppgifter som 
huvudmännen lämnat in i sina ansökningar till Skolverket och från SCB:s statistik. 
 
Enligt 7 § förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 
framgår att om bidraget inte räcker till alla sökande huvudmän ska det i första hand gå 
till huvudmän som har förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs 
särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet. 
 
Om storleken på barngrupperna i Karlshamns kommun inte bibehålls eller minskar, så 
kan kommunen med stor sannolikhet ej få ansökan om statsbidrag beviljad. 
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Om personaltätheten vid en generell överinskrivning/förtätning ska behållas, så kan 
riktmärket vara SCB:s rikssnitt för antalet inskrivna barn per årsarbetare år 2017, det vill 
säga 5,1 barn/årsarbetare. Det skulle i så fall motsvara en kostnad för två avdelningar, 
det vill säga ca 2 500 000 kr. Vid en generell överinskrivning/förtätning på varje förskola 
så måste respektive förskolechef även se över organisationen och göra en risk- och 
konsekvensbedömning utifrån parametrar som till exempel lokalernas funktionalitet, 
utbildningsnivån på personalen, barngruppernas storlek och sammansättning, antalet 
barn i behov av särskilt stöd, vilket kan innebära att det på en del förskolor kan behövas 
ytterligare personalförstärkning för barn i behov av särskilt stöd.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Patrik Håkanssons och verksamhetschef Torsten Bergs 
tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Verksamhetschef Torsten Berg 
Förskolechefsgruppen 
Barnomsorgshandläggarna 
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§ 100 Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2018 BUS nämnden 2018/1825 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2018 för BUS nämnden  
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2018 för BUS nämnden redovisas enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomisk uppföljning BUS per den 31 oktober 2018  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Anette Ericsson, verksamhetscontroller  
Mats Sellfrid, ekonomichef  
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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§ 101 Information  
 
Vid dagens sammanträde finns ingen information att lämna till nämnden. 
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§ 102 Beslutsuppföljning BUS-nämnden november 2018 2018/126 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna beslutsuppföljning för november 2018  
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning föreligger enligt beslutsunderlag. Ärendet om 
organisationsgenomlysning av grundsärskoleverksamheten behöver datumsättas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning BUS nämnden november 2018 
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§ 103 Redovisning av delegationsbeslut november 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 17 september – 15 november 2018.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut november 2018 
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§ 104 Handlingar för kännedom, november 2018 2018/448 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för BUS nämndens kännedom under tiden 17 september – 15 november 
2018 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom november 2018 
 
 
 
 
 
 


