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Paragrafer §§ 55-61, 63-65  

Utses att justera Kenneth Svanberg (MP) 

Justeringsdatum  2019-05-28 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Maria Appert  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande …………………………………………  
 

 Kenneth Svanberg 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för barn, ungdom och skola 

Beslutsdatum: 2019-05-21 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-05-28 

Tillkännages t.o.m.: 2019-06-19 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 55 Val av protokolljusterare 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att utse Kenneth Svanberg att justera dagens protokoll. 
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§ 56 Godkännande av dagordning 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna dagordningen med tillägg av följande ärende: 
 
- Yttrande till förvaltningsrätten rörande laglighetsprövning. 
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§ 57 Handlingsplan mot ANDT för Karlshamns kommuns skolor 2017/1858 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna handlingsplanen mot ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) för 
Karlshamns kommuns skolor 2019-2023. 
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrategen har tillsammans med verksamheten tagit fram en handlingsplan för 
det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommuns skolor. Planen omfattar grund- 
och grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning och ska 
därför implementeras och användas utifrån verksamhetens förutsättningar avseende 
elevens ålder och mognad. Handlingsplanen ställer krav på ett aktivt arbete med såväl 
främjande, förebyggande som åtgärdande insatser för elever i syfte att erbjuda en trygg 
arbetsmiljö och bidrar till att alla elever utvecklar en god hälsa på lika villkor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsostrateg Jenny Anderssons tjänsteskrivelse 2019-05-06 
Handlingsplan mot ANDT(alkohol, narkotika, doping och tobak) 
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Verksamhetschef gymnasieskola Per Theorin 
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§ 58 Beslut om resurser för förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 

2019/2020 2019/1696 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att besluta om resursfördelning för läsåret 2019/2020 för förskoleklass, fritidshem och 
grundskola inom Karlshamns kommuns huvudmannaskap. 
 
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 gruppdel-
ningstimmar 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 sär-
skilt stöd samt i övrigt bidra till likvärdighet utifrån gruppens sammansättning. Denna 
tilldelning bygger på de resurssamtal som genomförs med rektor, chef för centrala elev-
hälsan och verksamhetschef, där behoven kartläggs. Utöver det så anpassas elevgrup-
pens sammansättning utifrån de lokala behoven. 
 
Observandum gällande riktade statsbidrag 
Grundskolans verksamhet finansieras idag av ca. 10% via riktade statsbidrag. Dessa 
saknar i flera fall långsiktighet eller bygger på statliga fördelningsprinciper vilka är svåra 
att förutse. Detta gör att grundskolans organisation är beroende av beslut från staten 
och riskerar att ge ökade kostnader om staten avslutar eller förändrar ett riktat bidrag. 
Fördelning enligt låg-, mellan-, och högstadiesatsningen samt fritidhemssatsningen är i 
underlaget exempel på tjänster som finansieras via riktat statsbidrag utifrån stats-
bidragsförordning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 2019-04-30. 
Resurser för förskoleklass, fritidshem och grundskola läsåret 2019/2020 
Fördelning av riktade statsbidrag fritidshem, grundskola 2019/2020 190325 
 
Beslutet skickas till 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
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§ 59 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 2019/150 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 för BUS-nämndens verksamheter 
föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalstrateg Emma Aldéns tjänsteskrivelse 2019-04-15 
Sjukfrånvaro inom utbildningsförvaltningen 
Uppföljning av systematiska arbetsmiljöarbetet och företagshälsovårdens insatser 2018 
för utbildningsförvaltningen 
 
Beslutet skickas till 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
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§ 60 Resultatrapport januari-april 2019 för BUS-nämnden 2019/150 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta resultatrapport för januari-april 2019 till protokollet 
 
att ta informationen om verksamhetens arbete med ekonomin utifrån nämndens beslut, 
till protokollet 
 
att översända redovisningen till revisorerna för eventuella synpunkter som nämnden 
avser använda som underlag i sitt fortsatta arbete med anpassningar. 
 
Sammanfattning 
 
Budget 2019 för BUS-nämndens verksamheter förutsätter ett genomgripande arbete 
med att minska kostnaderna. Verksamhetens logik gör att budgeten till största del är 
bunden till organisation som löper fram till halvårsskiftet. Detta medför att vidtagna 
åtgärder till största del först kan ge påvisbar effekt då höstens organisation är i drift. Till 
övervägande del är de av nämnden beslutade besparingar, effektiviseringar och 
anpassningar för perioden januari-april genomförda alternativt lagda i plan för hösten 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse om genomförda åtgärder för en 
verksamhetsanpassning till budget 2019, 2019-05-14 
Resultatrapport för januari-april 2019 för BUS-nämnden 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden Jan-Åke Berg (S) yrkar beslutet kompletteras med att redovisningen även 
ska skickas till revisorerna för eventuella synpunkter. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Revisorerna 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 61 Lägesrapport angående strategisk lokalplanering 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
  
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Torsten Berg informerar bland annat om att fastighetschefen fått i 
uppdrag att revidera tidigare gjord lokalutredningen för skolor och förskolor, att det har 
hållts inledande möte rörande planering av ombyggnad av Svängsta förskola och att en 
avdelning har öppnat på Rosendahls förskola och att en till är på gång. 
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§ 63 Beslutsuppföljning maj 2019 2019/161 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna beslutsuppföljning för BUS-nämnden för maj 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för BUS-nämnden för maj 2019 föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Maria Apperts tjänsteskrivelse 2019-05-12 
Beslutsuppföljning maj 2019 
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§ 64 Redovisning av delegationsbeslut, maj 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 delegations-
ordning 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 april 2019 – 13 maj 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 2019-05-31.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Maria Apperts tjänsteskrivelse, 2019-05-10 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-04-16--05-13 
Redovisning av ej legitimerad personal enligt skollagen 2 kap. 19 § per den 31 maj 2019 
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§ 65 Handlingar för kännedom maj 2019 2019/166 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för BUS-nämndens kännedom under tiden 16 april – 13 maj 2019 redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för BUS-nämndens kännedom 16 april - 13 maj 2019. 
 


