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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för barn, ungdom och skola 
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Tillkännages fr.o.m.: 2019-01-22 

Tillkännages t.o.m.: 2019-04-12 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 25 Godkännande av dagordning  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 26 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att utse Mona Wettergren (SD) att 2019-03-21 justera dagens protokoll §§ 25-36. 
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§ 27 Ungas levnadsvanor i Karlshamns kommun 2018  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson presenterar 2018 års resultat från Karlshamns 
kommuns årliga levnadsvaneundersökningar som genomförs i årskurs 7-9 samt år 1 och 
2 på gymnasiet. Undersökningen har genomförts sedan 2015 och är en del av 
uppdraget att följa barn och ungas levnadsvanor. 

  
Resultaten visar att psykisk hälsa kommer att utgöra en av de stora utmaningarna 
framöver. Undersökningen visar på tydliga samband mellan dåligt mående och  
riskfaktorer så som användning av alkohol, tobak och narkotika. 
 
Samband finns även mellan skyddsfaktorer som en meningsfull fritid och nära relationer 
och ett bra mående. Det som utmärker sig är stress och oro över skolarbete, 
prestationsångest och betygshets. Den grupp ungdomar som är stressade över 
skolarbete, läxor, prov och betyg har även en sämre självupplevd psykisk  
hälsa. Den grupp som uppger sig ofta må psykiskt dåligt, skolkar i högre utsträckning 
samt röker, dricker alkohol, har använt narkotika och narkotikaklassade läkemedel i 
högre utsträckning. 
 
Samband finns även mellan att ha en meningsfull fritid och psykisk hälsa. Den  
grupp som uppger att de inte har en meningsfull fritid uppger även att de  
ofta mår psykiskt dåligt. Gruppen som upplever att de inte har någon att prata med om 
det som de tycker är viktigt har även de en sämre upplevd psykisk hälsa.  
En meningsfull fritid och nära relationer är något som identifieras som viktiga 
skyddsfaktorer tillsammans med att klara sin skolgång. 
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§ 28 Ekonomisk uppföljning BUS nämnden per den 28 februari 2019/147 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning per den 28 februari. 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning per den 28 februari föreligger och visar på att nämnden inte 
kommer att nå en budget i balans vid årets slut om inte ytterligare anpassningsåtgärder 
genomförs.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomisk uppföljning BUS nämnden per den 28 februari. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Ekonom Mikael Johnsson  
Ekonom Jennie Blomqvist 
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§ 29 Ytterligare anpassningsåtgärder 2019 2019/147 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en genomlysning av 
musikskolans verksamhet samt återkomma med förslag till organisation. 
 
Sammanfattning 
 
På grund av den rådande ekonomiska situationen där nämnden måste hitta ytterligare 
besparingar för en internbudget i balans 2019, behöver nämndens samtliga frivilliga 
verksamheter genomlysas. Utbildningsförvaltningen har redan fått i uppdrag att 
genomlysa fritidsgårdsverksamheten samt dygnet runt verksamheten. En motsvarande 
genomlysning måste nu även genomföras inom musikskolans verksamhet. Vid 
genomlysningen ska musikskolans uppdrag i ett vidare perspektiv beaktas, bland annat 
musikskolans bidrag till kulturlivet samt ”varumärket” Karlshamn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson tjänsteskrivelse, 2019-03-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
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§ 30 Revisionsrapport, uppföljning av genomförda granskningar 2017  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
Sammanfattning 
 
Rapporten har vid dagens sammanträde inte inkommit till nämnden och därmed får 
ärendet åter lyftas vid ett sammanträde längre fram.  
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§ 31 Lägesrapport angående strategisk lokalplanering  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
Sammanfattning 
 
Vid dagens sammanträde finns det ingen aktuell information i ärendet att delge 
nämnden. 
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§ 32 Politisk representation i arbetsgrupp för strategisk lokalplanering 2019/1070 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att utse ordförande Jan-Åke Berg (S), förste vice ordförande Sofie Ekenberg (C) och 
ledamot Kenneth Svanberg (MP) till representanter för koalitionen i arbetsgrupp för 
strategisk lokalplanering. 
 
att utse Rickard Holmberg (M) och Iman Omairat (L) till representanter för oppositionen i 
arbetsgrupp för strategisk lokalplanering. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola tog 2016-10-25, § 123, beslutet  
 
att en politisk arbetsgrupp tillsätts som samverkar med förvaltningen i ärendet för att 
precisera uppdrag så att processer kan startas upp. Arbetsgruppens sammansättning är 
tre representanter från koalitionen och två representanter från oppositionen. 
 
Eftersom ny mandatperiod nu är påbörjad behöver nämnden utse nya representanter. 
  
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Patrik Håkanssons tjänsteskrivelse, 2019-03-12 
 
BUS § 123.2016 Politisk representation i arbetsgrupp för strategisk lokalplanering. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan-Åke Berg (S) föreslår att ordförande, förste vice ordförande Sofie 
Ekenberg (C) och ledamot Kenneth Svanberg (MP) utses till representanter för 
koalitionen. 
 
Magnus Sandgren (M) föreslår att Rickard Holmberg (M) och Iman Omairat (L) utses till 
representanter för oppositionen. 
 
Margaretha Lennartsson (SD) och Mona Wettergren (SD) yrkar att Margaretha 
Lennartsson (SD) utses till en av oppositionens representanter. 
 
Margaretha Lennartsson (SD) och Mona Wettergren (SD) yrkar att valen av 
representanter ska förrättas i enlighet med lag om proportionellt valsätt. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att vid val till nämndberedningar, enligt kommunallagen 6 kap. 
43 §, finns det inget lagstöd för att tillämpa lagen om proportionellt valsätt.  
 
Val ska därmed genomföras i enlighet med kommunallagen 5 kap. 54 §, dvs. sluten 
omröstning eftersom ärendet avser val. 
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Mona Wettergren (SD) utses till rösträknare. 
 
Ordföranden informerar om valets genomförande och hur valsedlarna ska lämnas in. 
Blanka valsedlar finns att tillgå. De röstande avger efter upprop enligt voteringslista sina 
valsedlar. 
 
Omröstning 
 
Ordföranden och rösträknare konstaterar att Rickard Holmberg (M) och Iman Omairat 
(L) har blivit utsedda till representanter för oppositionen i arbetsgrupp för strategisk 
lokalplanering. 
 
Reservationer 
 
Margaretha Lennarthsson (SD) och Mona Wettergren (SD) reserverar sig till förmån för 
eget förslag samt mot att valen av representanter inte förrättades i enlighet med lag om 
proportionellt valsätt. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Verksamhetschef Martin Åsman 
Verksamhetschef Torsten Berg 
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§ 33 Information  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om, 
 

 Musikskolans rektor har sagt upp sig och kommer att lämna sin tjänst vid 
läsårets slut. Rekrytering av ny rektor till musikskolan är ej påbörjad. 

 Information som presenterats i samband med budgetredovisningar sedan 2011 
 Ersättning till friskolor ska arbetas in i internbudget för 2019 och kan kräva 

ordförandebeslut. 
 
Verksamhetschef Martin Åsman informerar om, 
 

 Årlig revidering av timplan pga. av förändringar inom matematik och idrott som 
beslutats av riksdagen. Kommer upp till BUS nämnden för beslut i april. 

 
Verksamhetschef Torsten Berg 
 

 Aktuell kö till förskolan, för närvarande har alla har fått plats inom 4 månader, 
men inte den plats de önskar. Därför kommer en stor omflyttning att ske i 
augusti.  
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§ 34 Beslutsuppföljning mars 2019 2019/161 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ärendet grupper i förskola och fritidshem får ett nytt färdigdatum, 2019-09-24 
 
att i övrigt godkänna beslutsuppföljning för mars 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för mars 2019 föreligger enligt beslutsunderlag. Ärendet grupper i 
förskola och fritidshem behöver få ett nytt färdigdatum. Det återkommer lämpligen till 
nämnden i september, 2019-09-24. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning BUS mars 2019 
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§ 35 Redovisning av delegationsbeslut mars 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 20 februari 2019 – 11 mars 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 2019-03-31.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkansson tjänsteskrivelse, 2019-02-14  
Redovisning av delegationsbeslut mars 2019 
Redovisning av ej legitimerad personal enligt skollagen 2 kap. 19 §, per den 31 mars. 
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§ 36 Handlingar för kännedom mars 2019 2019/166 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för BUS nämndens kännedom under tiden 20 februari 2019 – 11 mars 2019 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för kännedom mars 2019 
 
 
 
 
 
 
 


