
Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-08-27 

Sida 1(16) 

 

 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15--16.30 

Beslutande Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Sofie Ekenberg 1:e vice ordf (C) 
Magnus Sandgren 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) 
Linda Winnetoft Ledamot (S) 
Kenneth Svanberg Ledamot (MP) 
Iman Omairat Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Rickard Holmberg (M) 
Tommy Strannemalm (SD) 
Sten Wijkander (S) 

 Charlotta M Sjöqvist (M) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
Anna Carlsson Söderqvist (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

Mats Andersson (S) §§ 80-88  

Övriga T.f förvaltningschef Martin Åsman 
Verksamhetschef Torsten Berg 
T.f verksamhetschef Sofia Olsson 
Verksamhetschef Petra Gagner 

Ekonom Jennie Blomkvist, §§ 78-79 
Personalföreträdare Ida Heiman, 
Sveriges skolledare 

Paragrafer §§ 76-77, 80-88  

Utses att justera Sofie Ekenberg (C) 

Justeringsdatum  2019-09-02 

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

Sofie Ekenberg 
 

 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-08-27 

Sida 2(16) 

 

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

Beslutsdatum: 2019-08-27 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-09-02 

Tillkännages t.o.m.: 2019-09-23 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-08-27 

Sida 3(16) 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 76 Godkännande av dagordning ..............................................................................................4 

§ 77 Val av protokolljusterare  .....................................................................................................5 

§ 80 Planeringsverktyg i förskola och fritidshem 2019/2659 .......................................................6 

§ 81 Planeringsdagar i förskolan 2019/2661 ...............................................................................7 

§ 82 Riktlinjer och avgift för start av fristående förskolor och fritidshem samt 
pedagogisk omsorg 2019/2662 ...............................................................................................9 

§ 83 Lägesrapport angående strategisk lokalplanering 19/2263 ...............................................11 

§ 84 Yttrande avseende havsplan för Blekinges kustkommuner 2019/2452 .............................12 

§ 85 Beslutsuppföljning BUS-nämnden augusti 2019 2019/161 ...............................................13 

§ 86 Redovisning av delegationsbeslut augusti 2019 2019/164 ...............................................14 

§ 87 Handlingar för BUS-nämndens kännedom augusti 2019 2019/166 ..................................15 

§ 88 Nämndinitiativ angående specialanpassade skolmåltider 19/2199 ...................................16 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-08-27 

Sida 4(16) 

 

§ 76 Godkännande av dagordning  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
 
Ärende rörande Nämndinitiativ angående specialanpassade skolmåltider, läggs till med 
§ 88. 
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§ 77 Val av protokolljusterare 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att utse Sofie Ekenberg (C) att justera dagens protokoll. 
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§ 80 Planeringsverktyg i förskola och fritidshem 2019/2659 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att under hösten 2020 på nytt undersöka förutsätt-
ningarna för att köpa ett planeringsverktyg för förskola och fritidshem. 
 
Sammanfattning 
 
BUS-nämnden beslutade 2018-09-25, 2018/3362, att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna för att köpa in ett planeringsverktyg. 
 
Syftet med ett planeringsverktyg för Karlshamns förskolor och fritidshem är att i första 
hand kunna få en aktuell nulägesbeskrivning över beläggningen på förskolor och fritids-
hem genom att vårdnadshavare registrerar när de kommer med barnet och när de går, 
till exempel via tagg eller knapptryckning. Vårdnadshavare ska kunna via websida eller 
app sköta schemaläggning/ändring, sjukanmälan, meddelanden till personalen samt 
inkomständring. Rektorer och central förvaltning ska via planeringsverktyget kunna ta 
fram statistik såsom underlag för långsiktig personalplanering, personaltäthet och be-
läggningsgrad samt kunna ta fram underlag för resursfördelning för förskola och fritids-
hem.  
 
Utbildningsförvaltningen har under hösten 2018 och våren 2019 varit i kontakt med 
andra kommuner som har planeringsverktyg och företag som säljer dessa produkter. En 
utvärdering gjordes 2019-05-06, se bilaga.  
 
Slutsatsen av utvärderingen är att utbildningsförvaltningen bör vänta till tidigast hösten 
2020 med att köpa in planeringsverktyg, eftersom det då kan finnas ett utvecklat pla-
neringsverktyg som kan integreras med befintliga register och program. Utvärderingen 
visar att detta skulle vara det billigaste och mest effektiva alternativet. 
 
En annan anledning till att skjuta på kostnader för investering och drift av nytt plane-
ringsverktyg är de av BUS-nämnden beslutade ekonomiska anpassningarna av verk-
samheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Chefsgruppen 
Administrativa gruppen 
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§ 81 Planeringsdagar i förskolan 2019/2661 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att öka antalet planeringsdagar i förskolan från fyra dagar per år till sex dagar per år. 
 
Sammanfattning 
 
Förskolan har idag fyra planerings-/studiedagar som används till att planera verksam-
heten, kompetensutveckling, kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete (SKA).  
 
Förskolorna har rätt att stänga förskolan under de fyra planerings-/studiedagarna. 
Dagarna förläggs under året efter behov och parallelläggs ofta mot grundskolans 
studiedagar. 
 
Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen 
gäller från den 1 juli 2019. Utgångspunkten har varit att förskolans läroplan ska ha en 
liknande struktur som de andra skolformernas läroplaner, främst grundskolans läroplan 
Lgr 11, men det finns inga uppnåendemål för barnen i förskolan. 
 
Intentionerna från regeringens sida har varit att det ska ske en ambitionshöjning av 
verksamheten. I det stora hela handlar förändringarna om att nå en likvärdig kvalitet på 
samtliga förskolor landet runt.  
 
De övergripande förändringarna i den reviderade läroplanen är: 

 Förtydligande och kompletteringar för målen när det gäller barns språkliga och 
kommunikativa utveckling, barns matematiska utveckling samt naturvetenskap 
och teknik. 

 Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompe-
tens, utveckla förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och grund-
lägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. 

 Tydlig adressat av läroplanen som innebär att förskolläraren har ett särskilt 
ansvar. 

 Tydlig uppdelning av ansvaret mellan förskolläraren och arbetslaget. 
 Ett helt nytt kapitel (2.6) om uppföljning, utvärdering och utveckling. 
 Ett helt nytt kapitel (2.7) om rektorns ansvar. 

 
I den reviderade läroplanen för förskolan står det att ”Utbildningen i förskolan ska lägga 
grunden för ett livslångt lärande….I utbildningen ingår undervisning. Undervisning inne-
bär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och rikt-
ning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.”  Skolverket har förtydligat be-
greppen och menar att med utbildning avses den verksamhet inom vilken undervisning 
sker utifrån bestämda mål. Med undervisning avses sådana målstyrda processer som 
under ledning av förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 
utvecklande av kunskaper och värden.  
 
För att skapa bättre förutsättningar för personalen att kunna arbeta enligt styrdokument 
och det förändrade uppdraget, så menar rektorerna i förskolan att antalet planerings-
dagar i förskolan bör ökas från fyra dagar per år till sex dagar per år. De två extra plane-
ringsdagarna kommer att förläggas på så sätt att vårdnadshavare, som inte själva kan 
lösa sitt behov av omsorgstid under planeringsdagarna, kan erbjuds plats i annan för-
skola. 
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Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Torsten Bergs tjänsteskrivelse. 
 
Yrkanden 
 
Tommy Strannemalm (SD) yrkar att ärendet återremitteras till utbildningsförvaltningen 
för komplettering med kostnadsberäkning och konsekvensbeskrivning. 
 
Ordföranden yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition mellan Tommy Strannemalms (SD) yrkande och sitt eget 
yrkande och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet i dag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Chefsgruppen 
Administrativa gruppen 
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§ 82 Riktlinjer och avgift för start av fristående förskolor och fritidshem samt 
pedagogisk omsorg 2019/2662 

 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att besluta om nya riktlinjer för start av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk 
omsorg  
 
att besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa Karlshamns kommuns avgift för an-
sökan om fristående förskolor och fritidshem till 25 000 kronor för 2019 och att avgiften 
årligen regleras enligt konsumentprisindex (KPI). 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år gäller som huvudprincip fri etableringsrätt inom barnomsorgen. Detta är 
reglerat i skollagen och innebär en rätt till godkännande under förutsättning att vissa 
grundkrav uppfylls och att verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder på lång 
sikt för barnen och eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av kom-
munen. En verksamhet som godkänts har också rätt till bidrag från kommunen. 

 
Kommunen är inte huvudman för verksamheten och inte heller juridiskt ansvarig. Där-
emot har kommunen tillsynsansvaret vad gäller enskilda förskolor, fritidshem och 
bidragsberättigad pedagogisk omsorg. 

 
Den 1 januari 2019 infördes ett krav i skollagen på att kommunen ska göra en ägar- och 
ledningsprövning i samband med ansökningar om godkännande om rätt till bidrag för 
fristående förskola, (2 kap. 5 § skollagen). Huvudmannen är även skyldig att registrera 
ändringar i ägar- och ledningsfunktioner som exempelvis vid byte av VD, ägare eller 
styrelsemedlemmar. 
 
För kommunens del innebär de skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omstän-
digheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fri-
stående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet med för-
skoleklass, grundskola eller grundsärskola). De skärpta kraven omfattar dock inte peda-
gogisk omsorg och påverkar därmed inte kommunens godkännande och tillsyn av så-
dan verksamhet i enskild regi. När det gäller fristående skolor är det Skolinspektionen 
som prövar och har tillsyn över de skärpta kraven. 
 
Kommunen får enligt 2 kap. 5 § c skollagen ta ut avgift för ansökningar om god-
kännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. Det innebär inte att en 
kommun måste göra det, men om kommunen beslutar sig för att ta ut en avgift ska be-
slutet fattas av kommunfullmäktige. När det gäller principer för avgiftssättningen finns 
inga särskilda regler i skollagen eller skolförordningen för kommunernas avgifter, utan 
det är kommunallagens (KL) bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighets-
principen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut som gäller. Varje kommuns avgift 
ska dock spegla den egna kommunens kostnader för godkännande. Kommunen får inte 
ta ut högre avgifter än motsvarande självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 § KL. Av-
gifter får alltså inte tas ut till sådana belopp att de tillför kommunen en vinst. Kommun-
fullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning i 13 
kap KL. Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att  kommunens kostnader för han-
tering av ansökan uppgår till 25 000 kronor.  
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Med anledning av ändringar i skollagen har utbildningsförvaltningen reviderat riktlinjerna 
och blanketterna för start av fristående förskola och fritidshem. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
SKLs cirkulär 18:41 
Skollagen 2010:800  
Underlag för beräkning av Karlshamns kommuns avgift för ansökan 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Administrativa gruppen 
Kommunfullmäktige 
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§ 83 Lägesrapport angående strategisk lokalplanering 19/2263 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Projektledarna William Lavesson och Lennart Johansson, samhällsbyggnadsförvalt-
ningen, informerar om förslag till ny skola i Mörrum. 
 
Tidplan för byggprocessen: 
 
- Politiska beslut hösten 2019 
- Detaljprojektering våren 2020 
- Eleverna kommer att kunna påverka utomhusmiljön och konstnärlig utsmyckning våren  
  2020 
- Paviljongerna kommer att etableras maj 2020 
- Rivning byggstart juni 2020 
- Färdigställande april 2022 
- Eleverna flyttar in hösten 2022 
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§ 84 Yttrande avseende havsplan för Blekinges kustkommuner 2019/2452 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att lämna yttrande till Byggnadsnämnden enligt t.f. förvaltningschefens tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning 
 
Blekinges kustkommuner (Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona) har efter 
samrådet som genomfördes under våren 2018 tagit fram ett reviderat förslag för hur 
havet ska användas i framtiden. Planen anger kommunernas viljeinriktning för vattenan-
vändningen inom planområdet. Havsplanen är ett förslag till ändring av respektive kom-
muns översiktsplan. 
 
Yttrande 
 
Nämnden för Barn, ungdom och skola har tagit del av planen och bedömer att inrikt-
ningen inte påverkar nämndens verksamheter. Nämnden för barn, ungdom och skola 
har därför inget att erinra mot inriktningen i havsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
T.f förvaltningschef Martin Åsmans tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 85 Beslutsuppföljning BUS-nämnden augusti 2019 2019/161 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljning augusti 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning augusti 2019 för BUS-nämnden redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning BUS-nämnden augusti 2019 
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§ 86 Redovisning av delegationsbeslut augusti 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 2019-06-05--08-20. 
 
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 2019-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-06-05--08-20 
Redovisning av ej legitimerad personal enligt skollagen 2 kap 19 § per 2019-08-31. 
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§ 87 Handlingar för BUS-nämndens kännedom augusti 2019 2019/166 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för BUS-nämndens kännedom under perioden 2019-06-05--08-20  
 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
    
2018/3817 18/19 2019-06-10 KF § 115/2019 Fyllnadsval av 

ersättare i nämnden för barn, 
ungdom och skola - Tommy 
Strannemalm (SD) 

2019/2257 19/19 2019-06-20 Missiv från Revisorerna - 
Uppföljning av besparing 
budgetåret 2019, tertial 1 

2019/1966 20/19 2019-06-27 KS § 203/2019 Direktiv till 
nämnden för barn, unga och skola 
samt till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

2019/1966 21/19 2019-06-27 KF § 143/2019 Resultatrapport 
april 2019 

2017/4214 23/19 2019-06-26 Missiv från Revisorerna - 
Uppföljning av samverkan mellan 
skola och socialtjänst avseende 
barn som far illa eller misstänks 
fara illa 

2018/4250 24/19 2019-08-05 Beslut från Skolinspektionen i 
ärende om kränkande behandling 
vid Norrevångsskolan - ärendet 
avslutas 

2019/158 25/19 2019-08-06 FSG-protokoll 190604 
2019/158 234/19 2019-08-12 FSG-protokoll 190610 
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§ 88 Nämndinitiativ angående specialanpassade skolmåltider 19/2199 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förekomsten av specialanpassade 
skolmåltider och redovisa resultatet på sammanträdet i september 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Iman Omairat (L) har lämnat in ett nämndinitiativ - Angående specialanpassade skolmål-
tider, där hon yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för hur det för-
håller sig i Karlshamns kommun med serveringen av specialanpassade skolmåltider. 
Hon yrkar vidare att resultatet av utredningen redovisas i nämnden samt att man sam-
ordnar utredningen med gymnasie- och vuxenutbildningen. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden föreslår att nämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda före-
komsten av specialanpassade skolmåltider och redovisa resultatet på sammanträdet i 
september 2019. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
nämndens beslutsuppföljningslista 
 
 
 
 


