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§ 118 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att utse Linda Winnetoft (S) att justera dagens protokoll. 
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§ 119 Godkännande av dagordning  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 120 Information om pågående arbetsprocesser utifrån Plan för ekonomi i balans 

2019-2022 2019/150 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg redogör för budgetuppföljning per 31 oktober 2019. 
Viss osäkerhet finns när det gäller statsbidrag för lärarassistenter varför detta ej finns 
med i prognosen. 
 
Vad gäller överflytt av Ihre natur- och kulturskola till Kreativum, pågår förhandlingar om 
nytt avtal med Kreativum samt kommande MBL-förhandlingar vad gäller överflytt av 
personal. 
 
Ordföranden konstaterar att effektiviseringar utifrån Plan för ekonomi i balans 2019-
2022 och givna budgetförutsättningar har genomförts av nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetuppföljning per 31 oktober 2019 
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§ 121 Musikskoleutredningen 2019 2019/2874 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
BUS-nämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att komplettera musikskole-
utredningen med effektiviseringsåtgärder och alternativ för musikskolans verksamhet 
vad gäller personal, organisering och lokalisering. Specifikt innebär detta att belysa vad 
undervisning efter skoltid, utflyttning från befintliga lokaler samt vad byte av nämndstill-
hörighet, från BUS-nämnden till kulturnämnden, skulle innebära för verksamheten.  
 
Förvaltningens analys hanterar de specifika frågorna om undervisning efter skoltid, om-
lokalisering samt byte av nämndstillhörighet samt ger förslag på möjliga effektivise-
ringsåtgärder, främst vad gäller minskad ledningsresurs samt minskning av personal-
resurs vid pensionsavgång. 
 
Lokalfrågan behöver utredas ytterligare då kontraktet på musikskolans nuvarande 
lokaler löper under en treårsperiod från 1 januari 2020. 
 
Ordföranden konstaterar att BUS-nämnden hittills har genomfört beslutade 
effektiviseringsåtgärder enligt Plan för ekonomi i balans 2019-2022 vad gäller ej 
återbesatt ledningsresurs och ej återbesatt 0,7 lärartjänst. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Musikskoleutredningen 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Biblioteks- och kulturchef Maria Sköldqvist 
Musiklärare Irene Bengtsson 
Musiklärare Anna Fridhill Hildingsson 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming 
Utvecklingssamordnare Matthias Holmesson 
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§ 122 Information om Konsekvensbeskrivning av förändringar i 

fritidsgårdsverksamheten 2019/3327 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta konsekvensbeskrivningen som information till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Genom denna konsekvensbeskrivning får BUS-nämnden information om vilka effekter 
anpassningarna i fritidsgårdsverksamheten får utifrån ett barn-/ungdomsperspektiv, 
kompetensförsörjningsperspektiv, arbetsmiljöperspektiv och ett samhälleligt perspektiv. 
 
Ordföranden konstaterar att BUS-nämnden hittills har genomfört beslutade effektivise-
ringsåtgärder enligt Plan för ekonomi i balans 2019-2022 genom att avveckla öppen 
fritidsverksamhet (Eftis). Berörda fritidsledare har erbjudits tillsvidareanställning i fritids-
hem. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Malin Weinholtz tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Enhetschef Malin Weinholtz 
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§ 123 Verksamhetsplan och internbudget 2020 2019/2788 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att uppdra åt ordföranden att under december månad besluta om interkommunal ersätt-
ning samt ersättning till friskolorna 
 
att i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att BUS-nämnden kommer att upphöra 2019-12-31 tas inga beslut om 
verksamhetsplan och internbudget 2020, utan detta blir ett beslutsärende för den ny-
bildade utbildningsnämnden.  
 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming informerar om det pågående arbetet med verk-
samhetsplan och internbudget 2020 för den nya utbildningsnämnden. 
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§ 124 Utvärdering av sommaröppet 2019 samt beslut om sommaröppet 2020 

2019/3522 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta resultatet av utvärderingen av sommaröppet 2019 till protokollet 
 
att  besluta om öppethållande av förskolor, Dygnet Runt och fritidshem 2020 enligt 
utbildningsförvaltningens förslag. 
 
På grund av jäv deltar Margaretha Lennartsson (SD) inte i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Sammanfattning 
 
En utvärdering har gjorts av sommaröppet 2019, vilken redovisas i tjänsteskrivelsen. 
 
När det gäller sommaröppet 2020 förslår utbildningsförvaltningen att följande förskolor 
och fritidshem hålls öppna veckorna 28-31: 
 
Förskolor: 

 Karlshamn: Prästslättens förskola 

 Asarum: Korpadalens förskola 

 Mörrum: Norrevångs förskola 
 
Dygnet Runt-verksamheten stänger veckorna 28-31. 
 
Fritidshem: 

 Karlshamn: Prästslättsskolans fritidshem 

 Asarum: Korpadalsskolans fritidshem och grundsärskolans fritidshem Vingen 

 Mörrum: Hästaryds fritidshem 
 

De barn/elever som har omsorgsbehov i Svängsta/Ringamåla under vecka 28-31 
erbjuds plats i Mörrum, alternativt Asarum. De barn/elever som har omsorgsbehov i 
Hällaryd/Åryd erbjuds plats i Karlshamn.  
 
Sommaröppna förskolor och fritidshem kan komma att ändras om det skulle uppstå 
akuta renoverings- och underhållsbehov eller andra faktorer som gör att verksamheten 
behöver flyttas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Bergs tjänsteskrivelse inklusive Utvärdering av 
sommaröppet 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Rektorer i förskolan 
Barnomsorgshandläggarna 
Verksamhetschef förskola 
T.f verksamhetschef grundskola 
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§ 125 Riktlinjer för plats på Dygnet Runt förskola i Karlshamns kommun 2019/3569 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att besluta om nya riktlinjer för plats på Dygnet Runt förskola i Karlshamns kommun 
enligt utbildningsförvaltningens förslag. Riktlinjerna gäller från och med 2020-01-01. 
 
På grund av jäv deltar Margaretha Lennartsson (SD) inte i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Sammanfattning 
 
Bus-nämnden beslutade 2019-08-27, § 78, 2019/2665 ”att genomföra åtgärder inom 
Dygnet Runt-verksamheten enligt utbildningsförvaltningens förslag, alternativ nr 6, vilket 
innebär att införa flexibelt personalschema utifrån verksamhetens behov. Åtgärderna 
beräknas ge en besparing på 585 tkr.” 
 
Med anledning av BUS-nämndens beslut angående flexibelt personalschema, så be-
höver det ske en revidering av riktlinjerna för plats på Dygnet Runt förskolan. 
 
Ytterligare anledning till revidering av riktlinjerna är att i dagsläget finns endast krav att 
vårdnadshavare ska lämna intyg från arbetsgivaren, som styrker att familjen har behov 
av barnomsorg på obekväm arbetstid, i samband med ansökan om plats på Dygnet 
Runt förskolan. Det är vanligt att vårdnadshavare får ändrade arbetstider eller familje-
förhållande som kan påverka behovet av barnomsorgtid då ordinarie förskola eller fri-
tidshem inte är öppna. I de nya riktlinjerna framgår att intyg från arbetsgivaren, som 
styrker att familjen har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid, ska lämnas in till-
sammans med ansökan och inför varje terminsstart samt på begäran av rektor. 
 
Förändringarna i riktlinjerna handlar därmed om rutin för lämnande av scheman, begä-
ran om arbetsgivarintyg och stängning under sommaröppet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
Förslag till Riktlinjer för plats på Dygnet Runt förskola i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Chefsgruppen 
Administrativa gruppen 
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§ 126 Tillsyn av Karlshamns Montessoriförskola 2019 2019/3524 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn av Karlshamns Montessoriförskola.  
 
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. 
Brister av det slag som kan föranleda ingripanden enligt Skollagen 26 kap 10-13§§ har 
inte identifierats.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
Enkät till vårdnadshavare 
Verksamhetsredogörelse Karlshamns Montessoriförskola 190911 
 
Beslutet skickas till 
 
Rektor Karlshamns Montessoriförskola 
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§ 127 Tillsyn av Daggkåpans barnstuga 2019 2019/3527 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn av Daggkåpans barnstuga. 
 
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. 
Brister, av det slag som kan föranleda ingripanden enligt Skollagen 26 kap 10-13 §§, har 
inte identifierats.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
Enkät till vårdnadshavare 
Verksamhetsredogörelse Daggkåpans barnstuga 190919 
 
Beslutet skickas till 
 
Rektor Daggkåpans barnstuga 
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§ 128 Tillsyn av Föräldrakooperativet Tummetott förskola 2019 2019/3529 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn av Föräldrakooperativet Tummetotts 
förskola. 
 
Förvaltningen bedömer att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. 
Brister, av det slag som kan föranleda ingripanden enligt Skollagen 26 kap 10-13 §§, har 
inte identifierats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef förskola Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
Verksamhetsredogörelse Föräldrakooperativet Tummetotts förskola 
 
Beslutet skickas till 
 
Rektor Föräldrakooperativet Tummetotts förskola 
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§ 129 Riktlinjer för förskola och skola vid anmälningsskyldighet enligt 

socialtjänstlagen 2019/3598 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att besluta om nya Riktlinjer för förskola och skola vid anmälningsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen. 
 
Sammanfattning 
 
Ernst & Young (EY), har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns 
kommun, genomfört en uppföljning av granskningen från 2017. Syfte har varit att be-
döma 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. 
 
I revisorernas skrivelse, daterad 2019-06-12, angående uppföljning av samverkan 
konstateras att samverkan i flera avseenden har utvecklats sedan granskningen 2017. 
Dock framkommer det utvecklingsbehov i flera centrala områden. 
 
Ett av områdena som nämns är förbättrad samverkan mellan gymnasieskolan och 
socialtjänsten avseende information och rutiner för anmälan. 
 
Utbildningsförvaltningen och Förvaltningen för arbete och välfärd har därför tillsammans 
reviderat riktlinjerna vid anmälningsskyldighet, enligt socialtjänstlagen, så att de gäller 
för alla barn/ungdomar i åldrarna 0-18 år, dvs för förskola, grundskola och fritidshem 
samt gymnasieskola.  
 
Beslutsunderlag 
 
T.f förvaltningschef Torsten Bergs tjänsteskrivelse 
Förslag till Riktlinjer för förskola och skola vid anmälningsskyldighet enligt socialtjänst-
lagen 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Chefsgruppen 
Administrativa gruppen 
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§ 130 Svar på revisionens uppföljning av samverkan mellan skola och socialtjänst 

avseende barn som far illa eller misstänks fara illa 2017/4214 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att anta förvaltningschefernas svar som sitt eget och överlämnar det gemensamma 
svaret till revisionen. 
 
Sammanfattning 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun genomfört 
en uppföljning av en granskning från 2017. Syftet var att bedöma om det fanns risk för 
att samverkan mellan socialtjänst, skola och elevhälsa inte fungerar på ett tillfreds-
ställande sätt, med fokus på arbetet med orosanmälningar. Vid den senaste gransk-
ningen konstaterades att samverkan i flera avseenden har utvecklats men att flera ut-
vecklingsbehov även kvarstår.  
 
Flera åtgärder med anledning av granskningen har redan vidtagits. 
 
 Införande av och återkommande information om rutiner och riktlinjer gällande arbetet 

med orosanmälningar i utbildningsförvaltningens verksamheter. 
 
 Att ledningsgruppen för barn och unga har en stående punkt i dagordningen om 

avvikelser i orosanmälningar och tillsammans följer utvecklingen. 
 
 En blankett för samtycke att dela nödvändig information är framtagen. 
 
 Att arbeta vidare med att säkerställa att orosanmälningar görs skyndsamt när detta 

så krävs.  
 
Då de flesta orosanmälningar mynnar ut i erbjudande om frivilliga insatser till vilka 
föräldrar kan tacka nej, är arbetet med att få vårdnadshavare att förstå sin roll och sitt 
barns behov den mest effektiva insatsen långsiktigt. Det handlar i första hand om att 
säkerställa samsyn med vårdnadshavare genom att skapa en tillitsfull relation vid 
misstanke om omsorgsbrist för att bästa möjliga förutsättningar för vårdnadshavarna att 
ta emot socialtjänstens stöd och hjälp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen och 
Thomas Svensson, förvaltningschef Arbete och Välfärd. 
 
Bilagor: 
1 Struktur för samverkansgrupper 
2 samtycke-till-informationsutbyte 
3 Handlingsplan ANDT 2019-2023 
4 Riktlinjer för anmälan till socialtjänsten 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
Verksamhetschef strategisk elevhälsa Petra Gagner 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Enhetschef Marie Mejer Dahl 
Enhetschef Hawazen Saghir 
Revisionen 
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§ 131 Information  
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg informerar om att digital hantering av skolornas 
utredningar av omständigheter kring anmäld kränkning/diskriminering är på gång.  
 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg informerar om att några medarbetare inom för-
skolan är på konferens i USA. Hela resan är externfinansierad av EU. 
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§ 132 Beslutsuppföljning november 2019 2019/161 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen av beslutsuppföljningen för november 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för november 2019 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning för november 2019 
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§ 133 Redovisning av delegationsbeslut november 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 2019-10-16--11-11.  
 
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 t o m 2019-11-30. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-10-16--11-11. 
Redovisning av beslut om anställning av ej legitimerad personal enligt skollagen 2 kap 
19 § per 2019-11-30. 
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§ 134 Handlingar för BUS-nämndens kännedom november 2019 2019/166 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för BUS-nämndens kännedom under tiden 2019-10-16--11-11 redovisas. 
 

Ärendenr § Datum Ärende 

2019/2839 39/19 2019-10-21 Protokollsutdrag KS § 263/2019 Riktlinjer för 
dataskydd 

2019/3274 40/19 2019-10-22 Protokollsutdrag KS § 269/2019 
Sammanträdestider 2020 för 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 

2019/1169 41/19 2019-11-05 Protokollsutdrag KF § 186/2019 Kommunens 
delårsrapport augusti 2019 

2019/1169 42/19 2019-11-06 Protokollsutdrag KF § 187/2019 
Revisorernas granskning och utlåtande av 
delårsrapport 2019 

2018/3817 43/19 2019-11-06 Protokollsutdrag KF § 196/2019 
Entledigande av ersättare i nämnden för 
barn, ungdom och skola - Anna Syrén 
Appelqvist (S) 

2018/3817 44/19 2019-11-07 Protokollsutdrag KF 197/2019 Entledigande 
av ersättare i nämnden för barn, ungdom och 
skola - Sofi Rådén (MP) 

2019/158 45/19 2019-11-11 FSG-protokoll 191015 
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§ 135 Ordförandens tack  
 
Ordföranden Jan-Åke Berg (S) tackar nämnden för ett gott samarbete och väl genomfört 
arbete under mandatperioden då detta är nämndens sista sammanträde. 
 
Nämnden för barn, ungdom och skola upphör från och med 2020-01-01, då en ny ut-
bildningsnämnd med ansvar för hela utbildningsverksamheten bildas. 
 
 
 


