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Tjänstgörande 
ersättare 
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Anna Syrén Appelqvist (S) § 69  Margaretha Lennartsson 

(SD) 
 

Närvarande 
ersättare 

Sofie Wennerberg (MP) 
Mats Andersson (S) 

 

Övriga T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Verksamhetschef Torsten Berg 
T.f verksamhetschef Sofia Olsson 
Personalföreträdare Lärarförbundet 
Britt-Marie Eriksson 

 

Paragrafer §§ 66 - 75  

Utses att justera Iman Omairat (L) 

Justeringsdatum  2019-06-17 

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

Iman Omairat 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för barn, ungdom och skola 

Beslutsdatum: 2019-06-11 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-06-17 

Tillkännages t.o.m.: 2019-07-09 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 66 Val av protokolljusterare 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att utse Iman Omairat att justera dagens protokoll. 
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§ 67 Godkännande av dagordning 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 68 Verksamhetsplan och internbudget för BUS-nämnden 2019 2019/147 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
Förslag till beslut 
 
att anta förslag till verksamhetsplan och internbudget för BUS-nämnden 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Det åligger nämnderna att, inom ramen för kommunens styr- och ledningssystem, upp-
rätta verksamhetsplaner. I planerna dokumenteras viktiga strategiska områden och 
prioriteringar, mål och indikatorer samt vilka ekonomiska resurser som finns avsatta för 
att nå uppsatta mål. Verksamhetsplanerna är således ett viktigt styrdokument för att  
synliggöra prioriteringar och ambitioner. 
 
Att arbeta strukturerat och långsiktigt med verksamhetsplanering/budget, organisations-
utveckling och resultatuppföljning är avgörande då kommunens uppdrag och verksam-
het är komplex, de ekonomiska resurserna knappa och stora utmaningar väntar hela 
den offentliga sektorn under kommande år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Utvecklingssamordnare Marie Hemmings tjänsteskrivelse 2019-05-22 
Verksamhetsplan och internbudget för BUS-nämnden 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Verksamhetschef Torsten Berg 
T.f verksamhetschef Sofia Olsson 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming 
Ekonomiavdelningen 
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§ 69 Beslut om resurser för förskolan hösten 2019 2019/1961 
 
 
På grund av jäv deltar inte Margareta Lennarthsson (SD) i handläggningen av ärendet. 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att besluta om resursfördelning för förskolan hösten 2019 inom Karlshamns kommuns 
huvudmannaskap. 
 
Sammanfattning 
 
Resursfördelning 
Resursfördelningen är en del av budgetarbetet som pågår över hela året. Beslutade 
ramar bygger på verksamhetens kommunicerade behov. Behovsanalysen görs utifrån 
en sammanvägning av respektive förskolechefs områdesbehov och av verksamhetens 
anpassningar.  
 
Grundtilldelning 
Det sker en grundtilldelning av resurser där utgångspunkten är antalet avdelningar på 
respektive förskola.  
 
Förskolan har alltid flest barn under vårarna och i juni slutar alla sexåringar för att sedan 
börja i grundskolans förskoleklass i augusti. Det innebär att det är färre barn i verksam-
heten under höstarna. Med anledning av kravet på anpassningar, så kommer därför två 
avdelningar tillfälligt att stängas under hösten 2019 för att spara in personal-, städ- och 
vaktmästarkostnader. Hur länge avdelningarna kan vara stängda beror på behovet av 
förskoleplatser, eftersom det enligt lagkravet i kap 8. 14 § skollagen framgår att ”När 
vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kom-
munen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.” 
 
Extra tilldelning 
Utöver grundtilldelning så sker extra tilldelning till en-avdelningsförskolor.  
 
Till de enheter där det ingår mathantering i förskolepersonalens arbetsuppgifter, så får 
varje avdelning en resurs baserad på vilken arbetsinsats som krävs.  
 
Kommunens Dygnet Runt-verksamhet, som ligger på Norrports förskola, får extra tilldel-
ning på 4,5 tjänster för att kunna ha öppet på obekväma tider.  
 
Varje chef får en generell resurstilldelning av 0,3 tjänst till pedagogisk utvecklare. 
 
Barn i behov av särskilt stöd (BIBS) 
Denna tilldelning bygger på en kartläggning som görs i resurssamtal med verksamhets-
chefen för centrala elevhälsan, verksamhetschefen för förskolan och Barnhälsorna (för-
skolechef, specialpedagog och pedagogisk utvecklare). 
 
Kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) 
Resursen för kvalitetssäkrad personalplanering (KPP) ryms inom budgetramen eftersom 
den är beräknad på personalens sjukfrånvaro, vård av barn, tjänstledighet och annan 
frånvaro. 
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Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Torsten Bergs tjänsteskrivelse 2019-05-22.  
1 Resursfördelning förskola Ht 2019 BUS - 190522 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Torsten Berg 
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§ 70 Information om Musikskoleutredningen 2019/147 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen om utredningsuppdraget till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Musikskoleutredningen ska genomlysa nuläge och framtida förutsättningar att erbjuda 
alla barn och unga i Karlshamn oavsett funktionsvariation, socioekonomisk eller kulturell 
bakgrund en fortsatt kvalitativt god instrumental och sångundervisning (ämneskurser) 
och kurser i ensemble. Vid genomlysningen ska musikskolans uppdrag i ett vidare per-
spektiv beaktas, bland annat musikskolans bidrag till kulturlivet samt ”varumärket” 
Karlshamn . 
 
Utredningen ska föreslå effektiviseringsåtgärder och alternativ för musikskolans verk-
samhet vad gäller personal, organisering och lokalisering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation ”Utredningsuppdrag Karlshamns musikskola 
 
Beslutet skickas till 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming 
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§ 71 Lägesrapport angående strategisk lokalplanering / 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsman informerar bland annat om  
 
att man i strategi- och beredanderådet aktivt tittar på lokaler för utbildningsverksamhet 
och att man från förvaltningens sida är med i fastighetsenhetens arbete med ”Hållbart 
byggande”, 
 
att man ser över vilka renoveringsåtgärder man kan vidta i stället för att hyra in pavil-
jonger eller hyra hos extern hyresvärd, 
 
att projektgruppen för Mörrums skola arbetar vidare enligt plan, 
 
att man från utbildningsförvaltnings sida arbetar för att komma med tidigt i processerna 
kring nya detaljplaner etc, 
 
att man i enlighet med samverkanssystemet informerar personalen om förändringar för 
att i så stor utsträckning som möjligt stoppa ryktesspridning och oro. 
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§ 72 Information 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
T.f förvaltningschef informerar om  
 
att 2 avdelningar öppnats på Svängsta förskola 
 
att Petra Gagner kommer att utses till verksamhetschef för den medicinska och 
psykologiska delen av elevhälsan. Beslutet kommer att tas som ett ordförandebeslut. 
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§ 73 Beslutsuppföljning BUS-nämnden juni 2019 2019/161 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna beslutsuppföljning BUS-nämnden för juni 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning BUS-nämnden för juni 2019 föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning BUS-nämnden för juni 2019 
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§ 74 Redovisning av delegationsbeslut, juni 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 23 april 2019, § 49. Dessa beslut ska anmälas till nämnden för barn, 
ungdom och skola för att vinna laga kraft. Härmed anmäls beslut fattade under perioden 
14 maj – 4 juni 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 2019-06-30. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-05-14--06-04 
Redovisning av ej legitimerad personal enligt skollagen 2 kap. 19 § per den 30 juni 2019 
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§ 75 Handlingar för BUS-nämndens kännedom juni 2019 2019/166 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för BUS-nämndens kännedom under tiden 14 maj - 4 juni 2019 redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för BUS-nämndens kännedom 14 maj - 4 juni 2019. 
 
 


