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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 – 16.05, ajournering kl 14.40 – 15.00
  

Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) 
Susanne Olsson Vice ordförande (S) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Linda Winnetoft §§ 27-33 Ledamot (S) 
Kenneth Svanberg Ledamot (L) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Anna Arlid (M)  Carin Erlandsson (M)   
Elisabeth Rosengren (S)                            Qristina Ribohn (S) 
Sofie Ekenberg (C)                                       Sofie Wennerberg (MP) 
Mohammed Merzi (S)                                 Linda Winnetoft (S) §§ 34-39 

Närvarande 
ersättare: 

  
Kristin Lundberg (L) 

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Torsten Berg, verksamhetschef förskola 
Emma Håkansson, sekreterare 
Cecilia Bernardsson, förvaltningsjurist §§ 27-29 
William Lavesson, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen  §§ 
27-30 
Emma Aldén, personalutvecklare, §§ 27-31 

 

 

Utses att justera: Kenneth Svanberg (L)  

Paragrafer: §§ 27-39 

Justeringsdatum:  2018-03-19 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Emma Håkansson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Tobias Folkesson  
   
Justerande ……………………………………………………  
 

            Kenneth Svanberg 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Nämnden för 

barn, ungdom 
och skola 

  

Sammanträdesdatum: 2018-03-13   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-03-20 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-04-12 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att anta yttrandet som svar till revisionen 
 
Sammanfattning 
Ernst &Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns 
kommun granskat arbetet kring orosanmälningar. Kommunens revisorer vill veta vilka 
åtgärder nämnden för arbete och välfärd samt nämnden för barn, ungdom och skola tänker 
vidta för att förändra rutiner för anmälningsskyldighet hos personal inom nämnden för 
barn, ungdom och skolas verksamhetsområden. 
 
Det pågår ett arbete med att revidera rutinerna angående anmälningsplikten inom förskola 
och skola. En arbetsgrupp med representanter från nämnden för arbete och välfärd, 
mottagningsenheten och verksamhetschefer från förskola och skola ingår i arbetsgruppen. 
Under våren år 2018 förväntas att rutinerna är klara samt att gemensam information 
lämnas till berörda chefer inom utbildningsförvaltningen. Implementeringen startar så 
snart rutinerna är färdigställda. 
 
Beslutsunderlag 
 
 Förslag till BUS nämndens svar på granskningsrapport, orosanmälningar och 

uppföljning av placerade barn, tjänsteskrivelse av Patrik Håkansson 
förvaltningschef 

 Rapport Karlshamn orosanmälningar 
 Missiv Granskning av arbetet med oroanmälningar och uppföljning av 

placerade barn 
 
Beslutet skickas till  
Revisionen 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Martin Åsman, verksamhetschef grundskola 
Torsten Berg, verksamhetschef förskola 
 
 
 
 
 
 


