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§ 13 Godkännande av dagordning
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att godkänna dagordningen.
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§ 14 Val av protokolljusterare
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att utse Magnus Sandgren (M) att justera dagens protokoll §§ 13 – 24, 2019-02-27.
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§ 15 Internbudget och verksamhetsplan 2019 2019/147
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att anta internbudget för BUS-nämnden 2019 under förutsättning att samverkan
alternativt MBL-förhandling sker.
att beslut om verksamhetsplan fattas på nämndsmötet 2019-05-21.
att lokalt kollektivavtal sägs upp för chef i beredskap för dygnet runt.
att avveckla två specialpedagogstjänster inom Resurscentrum.
att vakanshålla tjänst inom fritidsgårdsenheten i enlighet med ”Förslag till åtgärder
budget 2019 avseende utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun”.
att inte finansiera skatecamp vid östersjöfestivalen.
att frukostservering vid 7-9 skolorna upphör alternativt ej startar.
att budget för fortbildning inom nämndens verksamheter halveras.
att budget för läromedel inom nämndens verksamheter minskas med 25%.
att i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende utbildningsförvaltningen,
Karlshamns kommun” minska IKT-verksamheten.
att i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende utbildningsförvaltningen,
Karlshamns kommun” minska enheten Integration skola.
att förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra en genomlysning av
fritidsgårdsverksamheten i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende
utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun”.
att förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra en genomlysning av Dygnet runt
verksamheten i enlighet med ”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende
utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun”.
att förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja en flytt av Ire natur- och kulturskola till
det kommunala bolaget Kreativum.
att nämnden vidare under budgetåret 2019 kommer att fatta beslut om åtgärder enligt
”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende utbildningsförvaltningen, Karlshamns
kommun” för att nå en budget i balans.
Sammanfattning
Ovanstående åtgärder är hämtade ur ”Förslag till åtgärder budget 2019 avseende
utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun”. Åtgärderna kommer inte att vara
tillräckliga för att nå en internbudget i balans, vilket innebär att ytterligare åtgärder måste
vidtas.
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Beslutsunderlag
Förslag till åtgärder BUS budget 2019 avseende Utbildningsförvaltningen Karlshamns
kommun
Bilaga1_nettokostnad
Bilaga 2_info fsk
Yrkanden
Ordförande Jan-Åke Berg (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Sverigedemokraterna yrkar avslag och att inga neddragningar ska ske utan att
budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen, då Sverigedemokraternas
budgetalternativ inte innebar några nedskärningar för utbildningsförvaltningen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner nämnden besluta att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordförande proposition på Sverigedemokraternas yrkande och sitt eget
yrkande och finner nämnden besluta enligt ordförandes förslag. Nämnden har därmed
beslutat bifalla förvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ledamot som bifaller till Jan-Åke Bergs (S) yrkande röstar JA
Ledamot som bifaller Sverigedemokraternas yrkande röstar NEJ
Namn
Jan-Åke Berg (S)
Sofie Ekenberg (S)
Magnus Sandgren (M)
Mona Wettergren (SD)
Bengt-Olof Björck (S)
Charlotta M Sjöqvist (M)
Ismail Bardhi (S)
Kenneth Svanberg (MP)
Iman Omairat (L)
Margaretha Lennarthsson (SD)
Sten Wijkander (S)

JA-röst
X
X
X

NEJ-röst

X
X
X
X
X
X
X
X

Omröstningen utfaller med 9 JA-röster och 2 NEJ-röster. Nämnden har således beslutat
enligt Jan-Åke Bergs (S) yrkande.
Reservationer
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
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Beslutet skickas till
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Ekonomikontoret

Sida 8(17)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2019-02-26

Sida 9(17)

§ 16 Resultatrapport/årsredovisning 2018 BUS nämnden 2018/1825
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att godkänna resultatrapport/bokslut för 2018 för BUS nämnden.
Sammanfattning
Nämnden ska redovisa utvecklingen inom sin verksamhet för perioden
2018-01-01 – 2018-12-31 i en resultatrapport/bokslut. Fokus i redovisningen ska ligga
på analys av resultatet under perioden. En bedömning av måluppfyllelsen av
kommunfullmäktiges inriktningsmål och en framtidsbedömning ska också göras.
I resultatrapport för 2018 redovisas även uppföljning av intern kontroll.
Nämndens budget 2018 uppgick totalt till 607 379 tkr. Resultatet för 2018 innebär en
negativ budgetavvikelse på 8 784 tkr, vilket motsvarar -1,45 %.
Det ekonomiska underskottet beror till stor del på ökade personalkostnader framförallt
inom verksamheter som berör elevers behov av särskilt stöd.
En del av de statliga bidrag som funnits har minskat, men behoven och kostnaderna
kvarstår. För vissa lagstadgade uppdrag, t ex lovskola, erhåller kommunen ett alltför litet
bidrag i förhållande till uppdragets omfattning.
Fler av kommunens barn/elever väljer att gå i fristående skola och kommunal
förskola/skola i annan kommun än tidigare, varför kostnader för friskolor/interkommunal
ersättning har ökat betydligt.
Kostnader ökade även för att möta efterfrågan på förskoleplatser och två nya
förskoleavdelningar kommer att öppnas i Asarum. Små förskoleenheter är ekonomiskt
ineffektiva, eftersom de kräver större bemanning vid öppning/stängning, för
mathantering och för att skapa förutsättningar för gemensam planeringstid.
Ökade kostnader för investeringar beror bland annat på åtgärder för arbetsmiljö och
säkerhet i framför allt slöjdsalar.
Placeringar genom socialtjänsten har också bidragit till kostnadsökningen.
Nämndens verksamheter har under året arbetat intensivt med anpassningsåtgärder,
men förvaltningens tidigare bedömning, att nämnden inte skulle nå en budget i balans
vid årsslutet är ett faktum.
Beslutsunderlag
RESULTATRAPPORT BUS_NÄMND_JAN_DECEMBER 20190211
BUS Intern kontroll 2018
BUS IK könsstereotypa val 2018
BUS IK tionde året 2018
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Anette Ericson, verksamhetscontroller
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§ 17 BUS nämndens yttrande över motion om att minska det digitala
utanförskapet bland äldre - Britt Jämstorp (KD) 2018/3579
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att BUS-nämnden ställer sig bakom nedanstående förslag till yttrande
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Sammanfattning
Britt Jämstorp (KD) föreslår i motion, 2018-10-12, att minska det digitala utanförskapet
bland äldre. Önskemålet är en eller flera utbildningstillfällen där ungdomar fungerar som
handledare till pensionärer. BUS-nämnden har uppdragits att lämna yttrande över
motionen.
Att ålägga högstadieungdomar att handleda/utbilda pensionärer är något som ligger
utanför grundskolans uppdrag. Däremot ställer sig utbildningsförvaltningen positiv till det
förslag som finns när det gäller att engagera Blekinge Tekniska Högskola och Netport,
som vid förfrågan har visat intresse att hjälpa till med utbildning i digital teknik.
En annan möjlighet är att använda de feriearbetande ungdomarna i Karlshamns
kommun. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om projektet ”Sommartoppen” där
gymnasieelever erhåller feriearbete i tre veckor för att göra samhällsnytta. Förslaget om
digital handledning under sommarmånaderna 2019 är överlämnat till ansvarig rektor på
Vägga gymnasieskola.
Beslutsunderlag
Utvecklingssamordnare Marie Hemmings tjänsteskrivelse, 2019-02-15
Motion om att minska det digitala utanförskapet bland äldre, Britt Jämstorp (KD),
2018-10-12
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Verksamhetschef Martin Åsman
Utvecklingssamordnare Marie Hemming
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§ 18 BUS nämndens yttrande över förslag till Karlshamns kommun - Projekt där
ungdomar hjälper pensionärer med datorer 2019/591
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att BUS-nämnden ställer sig bakom nedanstående förslag till yttrande.
Sammanfattning
Ett förslag har inkommit till Karlshamns kommun, där föreslås projekt där ungdomar
hjälper pensionärer med datorer. Förslagsställaren skriver att mötesplatser kan vara
bibliotek eller skolor där datorer finns. Förslaget motiveras med att det kan vara ett bra
sätt att få igång flera äldre att använda datorn och inte vara så ängsliga för den digitala
världen samt att ungdomar får kontakt med äldre och får lära sig en del av dem.
BUS-nämnden har uppdragits att lämna yttrande över förslaget.
Att ålägga elever inom grundskolan att handleda/utbilda pensionärer är något som ligger
utanför grundskolans uppdrag. Däremot ställer sig utbildningsförvaltningen positiv till det
förslag som finns när det gäller att engagera Blekinge Tekniska Högskola och Netport,
som vid förfrågan har visat intresse att hjälpa till med utbildning i digital teknik.
En annan möjlighet är att använda de feriearbetande ungdomarna i Karlshamns
kommun. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om projektet ”Sommartoppen” där
gymnasieelever erhåller feriearbete i tre veckor för att göra samhällsnytta. Förslaget om
digital handledning under sommarmånaderna 2019 är överlämnat till ansvarig rektor på
Vägga gymnasieskola.
Beslutsunderlag
Utvecklingssamordnare Marie Hemmings tjänsteskrivelse, 2019-02-15
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Patrik Håkansson
Verksamhetschef Martin Åsman
Utvecklingssamordnare Marie Hemming
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§ 19 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats, EMI
Förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola 2018, Karlshamns kommun
2019/672
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att godkänna redovisning av patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom
elevhälsans medicinska insats, EMI Förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola
2018.
Sammanfattning
Nämnden för barn, ungdom och skola är som huvudman för den medicinska delen av
elevhälsan inom grund- och grundsärskolan även vårdgivare. Patientsäkerhetslagen
210:659 som trädde i kraft den 1 januari 2011, innebär ökade krav på vårdgivaren att
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga
vårdskador inom verksamheten. Nämnden som vårdgivaren ska i enlighet med
Patientsäkerhetslagen senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse
vilken ska beskriva detta patientsäkerhetsarbete.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse_gr_2018
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Petra Gagner
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA) Anneli Bengtsson
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§ 20 Lägesrapport angående strategisk lokalplanering
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
William Lavesson, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen samt Emina
Kovacic, stadsarkitekt, informerar nämnden om projektet för att bygga en ny
F-6 skola i Mörrum.
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§ 21 Information
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om;


Revisioner som genomfördes 2018. Nämnden kommer att få ytterligare
information i mars.



Patrik Håkansson har sagt upp sig och slutar i början av april för nytt arbete som
förvaltningschef i Olofström.

Verksamhetschef Martin Åsman informerar om;


Fastighetskontoret utreder den dåliga lukt som uppkommit från de små
grupprummen på Norrevångsskolan.



Rekrytering har genomförts av ny rektor på Bodetorpsskolan samt biträdande
rektor på Mörrums skola.



Korpadalsskolan kommer genomgå en ombyggnation i sommar. Därmed ändras
tidigare beslut så fritidshemmet på Klockarebacksskolan har sommaröppet
istället.



Samhällsföreningen i Svängsta har påpekat bristen på säkerhet för vissa
hållplatser för skolbussar. Ärendet är utrett ur en verksamhetssynpunkt och
hänvisats vidare till teknik- och fritidsnämnden.
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§ 22 Beslutsuppföljning februari 2019 2019/161
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att godkänna beslutsuppföljning för januari 2019.
Sammanfattning
Beslutsuppföljning föreligger enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning BUS februari 2019
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§ 23 Redovisning av delegationsbeslut februari 2019 2019/164
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Nämnden för barn, ungdom och skola har överlåtit sin beslutanderätt enligt
delegationsordning antagen 22 januari 2019, § 8. Dessa beslut ska anmälas till
nämnden för barn, ungdom och skola för att vinna laga kraft. Härmed anmäls beslut
fattade under perioden 16 januari 2019 – 19 februari 2019.
I beslutsunderlagen redovisas även beslut angående undervisning av ej legitimerade
personer enligt Skollagen 2 kap 19 §. I bilagan redovisas antal ej legitimerad personal
inom förskola, skola och fritidshem tom 2019-02-28.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, 2019-02-14
Redovisning av delegationsbeslut 190116-190219
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§ 24 Handlingar för kännedom februari 2019 2019/166
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för BUS nämndens kännedom under tiden 16 januari 2019 – 19 februari
2019 redovisas enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Redovisning av handlingar för kännedom 190116-190219

