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§ 89 Val av protokolljusterare
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att utse Magnus Sandgren (M) att justera dagens protokoll.
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§ 90 Godkännande av dagordning
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att fastställa dagordningen med följande ändring:
Ärende 6 Information om utredning av Musikskolan utgår.
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§ 91 Information om resultat i förskolan och grundskolan /
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att ta informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Verksamhetschef förskola Torsten Berg informerar om hur man arbetar med resultat i
förskolan.
Läroplanen för förskolan innehåller två delar:
- Del 1 Förskolans värdegrund och uppdrag med följande delområden








Grundläggande värden
Förståelse och medmänsklighet
Saklighet och allsidighet
En likvärdig utbildning
Förskolans uppdrag
Omsorg, utveckling och lärande
Varje förskolas utveckling

- Del 2 Mål och riktlinjer med följande delområden









Normer och värden
Omsorg, utveckling och lärande
Barns delaktighet och inflytande
Förskola och hem
Övergång och samverkan
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskollärares ansvar i undervisningen
Rektorns ansvar

Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade
kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och
läraren. Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet
med målen i läroplanen
För att förstå utbildningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens två delar som
en helhet.
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson informerar om hur man arbetar med läsaskriva-räknagarantin och måluppfyllelse i grundskolan.
Elevernas kunskapsutveckling i F-9 följs på följande sätt:
Läsa-skriva-räknagarantin
 F-klass, Kartläggningsmaterial obligatoriskt
 Åk 1, obligatoriskt bedömningsmaterial ht och vt
 Åk 3, nationella prov Sv, Ma
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Eleven kan ge en indikation på att inte nå målen - läraren gör en särskild bedömning
och samråder med speciallärare/specialpedagog om extra anpassningar inom den
ordinarie undervisningen eller om det ska anmälas till rektor för utredning av särskilt
stöd. Eleven kan befaras att inte nå målen - åtgärder ska skyndsamt sättas in.





Åk 6, nationella prov, Sv, Ma, Eng
Åk 9 nationella prov, Sv, Ma, Eng, SO, NO
Betyg åk 6, 7, 8, 9
Unikum åk 1-9

Resultat = måluppfyllelse och redovisas i:
Andel (%) som uppnått målen i alla ämnen
 Andel elever med godkänt betyg (A-E) i alla ämnen som ingått i elevens utbildning.
Gymnasiebehörighet
 Andel elever som är behöriga att söka till yrkesprogram. För att en elev ska vara
behörig krävs godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska
och matematik samt i 5 ytterligare ämnen, totalt 8 ämnen.
Kön och föräldrars högsta utbildningsnivå är två viktiga parametrar när resultatet
utvärderas utifrån ett likvärdighetsperspektiv.
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§ 92 Resultatrapport januari-augusti 2019 för BUS-nämnden 2019/150
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att godkänna BUS-nämndens resultatrapport för perioden januari – augusti 2019.
Sammanfattning
Nämnden ska redovisa utvecklingen inom sin verksamhet för perioden 2019-01-01 –
2019-08-31 i en resultatrapport. Fokus i redovisningen ska ligga på analys av resultatet
under perioden, där en bedömning av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och en framtidsbedömning ska göras. Vissa indikatorer följs enbart upp på
helår.
BUS-nämndens delårsrapport pekar på en avvikelse mot budget med minus 19 301 tkr,
motsvarande 3,2%. Inför budgetåret 2019 planerades för effektiviseringar men trots
dessa anpassningar har det varit stora utmaningar för utbildningsförvaltningen att få en
budget i balans. Under året har förvaltningen arbetat med att effektivisera verksamheten.
Följande åtgärder är beslutade och verkställda innevarande budgetår:
-

Läromedel förskola/grundskola: 1475 tkr

-

Minskad bemanning fritidsgårdar, avveckling frukostservering samt skatecamp:
1000 tkr

-

Minskning av IKT-verksamheten: 1,8 tjänster, 900 tkr

-

Minskning av kompetensutvecklingsmedel: 1000 tkr

-

Minskning bemanning förskola: 5 tjänster, 1114 tkr (halvårseffekt)

-

Chef i beredskap, neddragning: 200 tkr (halvårseffekt)

-

Bemanning grundskola och särskola, neddragning: 5 tjänster, 1200 tkr (halvårseffekt)

-

Integration skola, neddragning: ca 1 100 tkr

-

Resurscenter, neddragning: 2 tjänster ca 500 tkr (halvårseffekt)

-

Vakanshållning av ledningsresurs för musikskolan motsvarande 60 %, ca 140
tkr.

Förvaltningen arbetar fortsatt med effektiviseringar för att gå mot ett bokslut i balans mot
budget. Prognosen är försämrad mot föregående uppföljning på grund av:
-

Fler elever i fristående verksamhet än prognosticerat (ca 40 elever), vilket motsvarar ca 4000 tkr på årsbasis

-

Planerade verksamhetsöverflyttningar (Ire natur- och kulturskola samt IKTpedagoger till Kreativum) har ej genomförts, vilket den förra prognosen utgick
från. Detta påverkar prognosen med -1 800 tkr (helår).
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Ytterligare faktorer som påverkar det ekonomiska utfallet små förskole- och skolenheter
som är ekonomiskt ineffektiva, placeringar genom socialtjänsten och löneglidning.
Förutom att effektuera ovanstående anpassningar har förvaltningen arbetat aktivt med
att söka statsbidrag för att säkerställa kvalitet och utveckling i verksamheterna.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse
Resultatrapport januari-augusti 2019 för BUS-nämnden
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Tomas Ringberg
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson
Verksamhetschef förskola Torsten Berg
Ekonomiavdelningen
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§ 93 Information om pågående arbetsprocesser utifrån Plan för ekonomi i balans
2019-2022
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar om förvaltningens pågående arbete utifrån
Plan för ekonomi i balans 2019-2022.
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§ 94 Förslag till organisation fritidshemmet och frivillig omsorgsverksamhet
(Eftis) 2019/3033
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att ta informationen med godkännande till protokollet gällande att möjliggöra tillsvidareanställning i fritidshem för fritidsledare som idag arbetar inom den frivilliga omsorgsverksamheten, Eftis. Detta som en del av Plan för ekonomi i balans 2019-2022.
Sammanfattning
Plan 2019 – 2022 för ekonomi i balans
Åtgärd: Bemanning fritidshem från 68 tjänster till 66 tjänster med tidsangivelse i plan
2020-08-01. Bemanningen av fritidshemmet åk 4-6 bygger på att avveckla öppen fritidsverksamhet, traditionellt Eftis, som idag bemannas av fritidsledare och övergå till fritidshem som erbjuds till elever åk 4-6 med omsorgsbehov.
Bakgrund
Idag bemannas fritidshemmet av ca 72% fritidspedagoger/lärare i fritidshemmet och
övriga anställda har visstidsanställning eller vikariat. 20190701 skärpes skollagen
gällande legitimerad lärare i fritidshemmet. Lagen säger i korthet att det är krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet.
Reglerna är följande: När ett arbetslag saknar behöriga lärare i fritidshem behöver
huvudmannen organisera för att säkerställa att undervisningen sker under ledning av en
legitimerad och behörig lärare. Enligt skollagens förarbeten behöver inte läraren alltid
finnas närvarande i undervisningslokalen.
Karlshamns kommun är väl rustad för legitimationskravet eftersom personal inte har
kunnat få tillsvidareanställning i fritidshem utan att vara fritidspedagog/lärare i fritidshem.
Genom besparingsförslaget att avveckla den frivilliga omsorgsverksamheten Eftis och
bara erbjuda de elever som har rätt till plats i fritidshem i åk 4-6, behöver en överflytt av
Eftis personal göras till fritidshem åk 4-6. Personalen på Eftis har oftast en fritidsledarutbilning och kan därmed inte få en tillsvidareanställning i fritidshem, enligt arbetsgivarens
intention. För att undantag ska kunna göras föreslås nämnden ställa sig bakom förvaltningens förslag. På detta sätt har verksamheten möjlighet att erbjuda Eftis personal tillsvidareanställning i fritidshemsverksamheten.
Beslutsunderlag
Tf Verksamhetschef grundskola Sofia Olssons tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Förvaltningens ledningsgrupp
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§ 95 Svar på Granskningsrapport - Uppföljning av besparing budgetåret 2019 för
Nämnden för barn, ungdom och skola 2019/2257
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att nämnden tar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till
revisorerna.
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
I skrivelse från Karlshamns kommuns revisorer, daterat 2019-06-12, framgår att
revisorerna vill få svar på hur och med vilka belopp nämnden avser att skapa en budget
i balans vid ingången av budgetåret 2020.
I bifogat missiv, tjänsteskrivelse och Plan för ekonomi i balans 2019-2022 redogör
förvaltningen för vilka åtgärder som nämnden har beslutat om för skapa en budget i
balans.
Beslutsunderlag
T f förvaltningschef Torsten Bergs missiv och tjänsteskrivelse
Plan för ekonomi i balans 2019-2022
Beslutet skickas till
Revisorerna
Förvaltningens ledningsgrupp
Chefsgruppen
Administrativa gruppen

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2019-09-24

Sida 13(19)

§ 96 Begäran om anstånd med svar på granskningsrapport 2017/4214
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att begära anstånd med svaret på granskningsrapporten hos revisorerna till 2019-11-30.
Sammanfattning
Nämnden för barn, unga och skola, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
nämnden för arbete och välfärd begär anstånd till 2019-11-30 för att inkomma med
gemensamt svar till revisorerna gällande uppföljning av samverkan mellan skola och
socialtjänst avseende barn som far illa eller misstänks fara illa.
2017 genomfördes en granskning på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun. Syfte har varit att bedöma om det finns en risk för att samverkan mellan socialtjänst, skola och elevhälsa inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, med fokus
på arbetet med orosanmälningar.
Enligt granskningen konstaterades att samverkan i flera avseenden har utvecklats
sedan granskningen 2017. Dock framkom fortfarande utvecklingsbehov i flera centrala
områden.
Kommunens revisorer har 2019-06-12 inkommit med önskan om ett gemensamt svar på
hur de tre nämnderna avser att utveckla följande frågeställningar:
•

Information till samtliga enheter inom BUS-nämnden ansvarsområde, där osäkerhet
kring anmälningar fortfarande råder.

•

Förbättrad samverkan mellan gymnasieskolan och socialtjänsten avseende information och rutiner för anmälan.

•

Förebyggande arbete med utgångspunkt i en samlad analys från socialtjänst och
BUS och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter.

•

Förtydliganden gällande hantering av sekretess, bland annat med utgångspunkt i hur
skolpersonalens relationer med barn och familjer kan användas och hur skolans insatser kan utvecklas.

Beslutsunderlag
T.f förvaltningschef Torsten Bergs tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Revisorerna
Förvaltningschef Tomas Ringberg
Folkhälsostrateg Jenny Andersson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2019-09-24

Sida 14(19)

§ 97 Yttrande över samrådshandling Marieberg 1:151 m fl 2019/2958
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att lämna yttrande till Byggnadsnämnden enligt t.f. förvaltningschef Torsten Bergs
förslag till yttrande
Sammanfattning
Stadsbyggnadsavdelningen i Karlshamns kommun har tagit fram en detaljplan för
fastigheten Marieberg 1:151 m.fl. (Mariegården) i Svängsta. Handlingar har lämnats för
granskning och BUS-nämnden har beretts möjlighet att yttra sig om planen.
Yttrande
BUS-nämnden bedriver ingen verksamhet som påverkas av den nya detaljplanen, varför
inga synpunkter lämnas.
Beslutsunderlag
T.f förvaltningschef Torsten Bergs tjänsteskrivelse
Handlingar för granskning enligt utskick.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 98 Nämndinitiativ om specialanpassade skolmåltider (BUS). Redovisning
2019/2199
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att godkänna redovisningen och att därmed anse nämndinitiativet besvarat.
Sammanfattning
Iman Omairat (L) har lämnat in nämndinitiativ om specialanpassade skolmåltider där
hon yrkar att utbildningsförvaltningen får i uppdrag
- att ta fram underlag för hur det förhåller sig i Karlshamns kommun
- att redovisa resultatet i nämnden för vidare diskussion om eventuella åtgärder
- att samordna undersökningen med gymnasie- och vuxenutbildningen
Förvaltningen har bett Måltidsverksamheten ta fram uppgifter om specialmåltider, vilka
redovisas nedan.
Måltidsservice erbjuder varje dag 2 normalkoster, varav minst en är vegetarisk. Tack
vare detta blir det per automatik att flera av dem som annars hade behövt specialkost
landar in i något av de alternativ som serveras. Inget extra görs och vem som helst får
äta vegetariskt vilken dag man vill. Även vissa allergikoster landar in under den vanliga
maten om något av alternativen är mjölk- eller glutenfri. Nötter förekommer aldrig i
maten. Ofta serveras även pastasallad och potatissallad (både krämiga och klara) på
salladsbordet för extra valmöjlighet.
Måltidsverksamheten har tagit fram statistik för hur det ser ut i Karlshamns kommun. I
förskolan serveras ca 10 % specialkost och i skolorna, inkl Vägga gymnasieskola,
serveras ca 6 % specialkost. Räknar man Vägga gymnasieskola för sig ligger de på ca
12 %.
Eftersom man i Karlshamns kommun arbetar på ett annat sätt än i t ex Ronneby, har vi
inte alls så höga siffror för specialkost.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse
Karlshamns kommuns kostpolicy
Beslutet skickas till
Iman Omairat (L)
Förvaltningschef Tomas Ringberg
Måtidsverksamheten
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§ 99 Information
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
T.f verksamhetschef Sofia Olsson informerar om förvaltningens arbete med elever som
har hög frånvaro s k ”hemmasittare”.
Bland annat arbetar man i olika projekt med elever som har lång frånvaro, med
individuella insatser och man har även ett tätt samarbete med socialtjänsten i dessa
frågor.
Verksamhetschef Torsten Berg informerar om vad som är på gång inom
förskoleverksamheten.
I Svängsta och Mörrum kommer det att vara fullt under oktober månad och detta kan
eventuellt resultera i att en avdelning på Rosendahls förskola måste öppnas.
Man vet att köerna kommer att öka under januari månad och att man kanske måste
öppna vilande avdelningar och anställa personal.
Köket på Svängsta förskola har hot om vite men detta kan eventuellt lösas genom att
det istället blir ett mottagningskök. Tidplanen för detta är ej klar.
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§ 100 Redovisning av delegationsbeslut, BUS-nämnden, september 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 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 2019-08-21--09-17.
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 2019-09-30.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut 2019-08-21--09-17
Redovisning av beslut om anställning av ej legitimerad personal enligt skollagen 2 kap
19 § per 2019-09-30
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§ 101 Beslutsuppföljning BUS-nämnden september 2019 2019/161
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljning september 2019.
Sammanfattning
Beslutsuppföljning september 2019 för BUS-nämnden redovisas enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning BUS-nämnden september 2019

PROTOKOLL
Nämnden för barn, ungdom och skola
2019-09-24
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§ 102 Handlingar för BUS-nämndens kännedom september 2019 2019/166
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för BUS-nämndens kännedom under perioden 2019-08-27--09-17
Ärendenr
2019/150

§
28/19

Datum
2019-08-27

2019/2962

29/19
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