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§ 107 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att utse Rickard Holmberg (M) att justera dagens protokoll. 
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§ 108 Godkännande av dagordning  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 109 Yttrande över Idrottspolitiskt program 2019-2023 2019/3209 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att lämna remissvar enligt förvaltningschefens förslag till svar.  
 
Reservationer 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Fritidsenheten har tagit fram ett förslag till idrottspolitiskt program under parollen ”Ett liv i 
rörelse”. Nämnden för barn, ungdom och skola har givits möjligheten att lämna syn-
punkter innan den 15 november.  
 
Förslag till remissvar: 
 
Det framtagna programmet är väl genomarbetat och ambitionen att detta ska stimulera 
ett liv i rörelse och ett livslångt idrottande stämmer väl med aktuell forskning som visar 
på att barn/ungdomar som rör på sig också presterar bättre i skolan. Samverkan mellan 
olika intressenter i kommunen är gynnsamt för denna utveckling. I programmet lyfts 
också tanken att när man planerar för framtida satsningar i tex skollokaler ska man 
också fundera över hur dessa ska kunna användas av föreningslivet, vilket är ett viktigt 
perspektiv. Nämnden är genomgående positiv till framarbetat förslag till program. 
 
Yrkanden 
 
Sverigedemokraterna lämnar följande yrkande: 
 
Efter texten ”Detta gäller samtliga diskrimineringsgrunder” radas det upp flera diskrimi-
neringspunkter men långt från alla, med texten kan det tolkas att det är fritt fram att dis-
kriminera baserat på börd, politisk tillhörighet, graviditet etc. Därför är det naturligt att 
stryka exemplen och bara ha med att ”Detta gäller samtliga diskrimineringsgrunder”. 
Texten tar upp HBTQ men missar intersexuella, asexuella mfl, vilket också är olyckligt. 
Därför föreslår vi att texten använder HBT+ för att inte exkludera någon. 
 
Sverigedemokraterna yrkar på att det i remissvaret framgår: 
 
Att grupper som är underrepresenterade ändras från HBTQ till HBT+ personer 
Att stryka och sätta punkt efter texten ”Detta gäller samtliga diskrimineringsgrunder” 
Att lägga in följande mening i remissvaret ”Alla idrotter är inte fysiska men ska uppmunt-
ras då dessa ofta bidrar till ökad jämställdhet då fysik, handikapp, kön och ålder inte har 
någon betydelse i dessa sporter, detta bör finnas med i det idrottspolitiska programmet. 
Exempel på dessa idrotter kan vara schack och bridge. 
 
Ordföranden yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag till remissvar. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkanden och sitt eget och 
finner att nämnden beslutat enligt ordförandens yrkande. 
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Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Remiss, begäran om yttrande över idrottspolitiskt program 2019-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 110 Yttrande över förslag till ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort 
(BUS) 2019/3091 

 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att lämna yttrande till Byggnadsnämnden enligt förslaget nedan. 
 
Reservationer 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till yttrande: 
 
I planförslaget föreslås att Möllegårdens skola rustas upp och förses med ny skolgård 
och större lokaler. Vid granskning av planen är ytan för liten för tillbyggnad. 
 
Svängsta förskola föreslås expandera och ersätta de mindre förskolorna i Svängsta upp-
tagningsområde. Utbyggnad av förskolan föreslås i första hand ske genom ökat antal 
våningsplan och i andra hand utökad byggnadsarea. Det finns idag ett akut behov av 
fler förskoleplatser i Svängsta och enligt befolkningsprognosen finns ytterligare behov. 
För att kunna ersätta de små förskoleenheterna och möta kommande efterfrågan be-
hövs ytterligare en förskola med 5-6 avdelningar i Svängsta. 
 
Norr om det nya Svängstabadet föreslås en genomfartsväg som ska fungera som en 
länk mellan Recordvägen, Skolvägen och för de verksamheter som föreslås i området. 
En sådan genomfartsväg, försedd med hastighetsbegränsande åtgärder och separerad 
gång- och cykelväg, utgör bra underlag för ett nytt fritidscenter i Svängsta och gör den 
framtida knutpunkten tillgänglig från både norr och söder. 
 
Det ska vara en bilfri och säker väg för barn och elever runt förskolan och skolan. 
Recordvägen blir en återvändsgata med förskolan som sista byggnad och Skolvägen 
blir en återvändsgata med skolan som sista byggnad. En förbindelse skapas mellan 
skola, fritidscentret och förskolan genom att anlägga en belyst cykel-och gångväg.   
Parkeringsplatser skapas i anslutning till skolan. 
 
Väg för biltrafik och parkeringsplatser till fritidscentret anläggs norr ifrån. 
 
Yrkanden 
 
Sverigedemokraterna lämnar följande yrkande: 
 
I förslaget framgår det att Svängsta förskola ska rustas upp och byggas på höjden. 
Detta är olyckligt då små barn i trappa riskerar fler olyckor och sämre arbetsmiljö för 
personalen, vidare måste man även se till så att det är handikappanpassat. Det är också 
illa om man lägger köket på en andra våning då det medför arbetsmiljöproblem med 
matkärl, matvagnar etc. Vidare blir hanteringen mindre effektivt och därmed medför en 
dyrare verksamhet med att det tar tid att få in maten från transporterna och längre tid att 
distribuera maten. 
 
Sverigedemokraterna yrkar på att det i remissvaret framgår: 
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Att nämnden inte ställer sig positiva till en förskola i flera våningsplan. 
 
Ordförande yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till yttrande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande och sitt eget yrkande 
och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetssamordnare Elisabeth Håkanssons tjänsteskrivelse 
Förslag till ändring av översiktsplan för Svängsta tätort 
 
Beslutet skickas till  
 
Byggnadsnämnden 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2019-10-22 

Sida 10(17) 

 

§ 111 Sammanträdestider för nämnden för barn, ungdom och skola 2020 
2019/3363 

 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att  fastställa föreslagna sammanträdestider för nämnden för barn, ungdom och skola 
2020 
 
att sammanträdena börjar klockan 13.15. 
 
Reservationer 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider 2020 för nämnden för barn, ungdom och skola 
enligt följande: 
 
21 januari 
25 februari 
7 april 
19 maj 
16 juni 
25 augusti 
29 september 
24 november 
 
Yrkanden 
 
Sverigedemokraterna lämnar följande yrkande: 
 
Ärendet saknar sammanträdestider och har endast datum som förslag. Detta är olyckligt 
eftersom det riskerar att medföra att folk i förväg får rapportera hela dagen som förlorad 
arbetstid. Vidare riskerar detta att kostnaderna drabbar nämnden och då 
skattebetalarna. För att minska kostnaderna för våra skattebetalare förslår därför 
Sverigedemokraterna att mötena börjar 16.00. 
 
Sverigedemokraterna yrkar på: 
 
Att mötena år 2020 börjar kl 16.00 
 
Ordföranden yrkar att sammanträdena börjar klockan 13.15. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande och sitt eget yrkande 
och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Maria Apperts tjänsteskrivelse 2019-10-15 
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Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstepersoner 
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§ 112 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 arbete med Plan för 
ekonomi i balans 2019-2022 samt lämnar en budgetuppföljning per 2019-09-30. 
 
Prognostiserat resultat för året i föregående delårsrapport 2019-08-31 var minus 19,3 
mkr. Detta trots att man sett ökningar av elever i fristående skola vid höstterminsstart 
(mer än man räknat med), motsvarande en ökad kostnad för innevarande år på drygt 
1,5 mkr. 
 
Prognostiserat resultat för året efter september är minus 17,8 mkr (ca 1,5 mkr bättre än 
föregående månad, trots ökade externa kostnader).Effekterna av verkställda åtgärder 
börjar ge verkan efter höstterminsstarten. Förklaringar till förbättrad prognos är bland 
annat att förvaltningen arbetar aktivt med fördelning av statsbidragen, att paviljong vid 
Korpardalen blir billigare och vakanshållna/icke besatta tjänster. 
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§ 113 Verksamhetsplan och internbudget 2020 2019/2786 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar om att förvaltningen påbörjat arbetet med 
verksamhetsplan och internbudget för 2020. 
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§ 114 Information 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg informerar om läget vad gäller köerna till för-
skoleplatser. Högst beläggning är det i Svängsta, Hällaryd och Mörrum. I Karlshamn, 
Asarum och Åryd är tillgången på platser bättre. 
 
T f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson informerar om att Liberalernas skoltales-
man kommer till Karlshamn i november. 
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§ 115 Beslutsuppföljning oktober 2019 2019/161 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att  godkänna redovisningen av beslutsuppföljningen för oktober 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för oktober 2019 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning för oktober 2019 
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§ 116 Redovisning av delegationsbeslut oktober 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 2019-09-18--10-15.  
 
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 2019-10-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-09-18--10-15. 
 
Redovisning av beslut om anställning av ej legitimerad personal enligt skollagen 2 kap 
19 § per 2019-10-31. 
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§ 117 Handlingar för BUS-nämndens kännedom oktober 2019 2019/166 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att  godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
2019/1937 33/19 2019-09-19 Protokollsutdrag KS § 244/2019 Uppföljning av 

motion om inrättande av whistleblowerfunktion 
i Karlshamns kommun 

2019/1936 34/19 2019-09-19 Protokollsutdrag KS § 245/2019 Förslagslåda 
för medarbetare 

2019/340 35/19 2019-10-02 Protokollsutdrag KF § 159/2019 Budget 2020 
med flerårsplan 2021-2022 

2018/3817 36/19 2019-10-07 Protokollsutdrag KF § 173/2019 Fyllnadsval av 
ledamot och ersättare i nämnden för barn, 
ungdom och skola - Rickard Holmberg (M) och 
Sara Helgefalk (M) 

2019/158 37/19 2019-10-15 FSG-protokoll 190917 
2018/3817 38/19 2019-10-07 Protokollsutdrag KF § 174/2019 Fyllnadsval av 

ersättare i nämnden för barn, ungdom och 
skola - André Nord (SD) 

 
 
 


