Sammanträdesdatum

14 januari 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 14 januari 2015
§1

Presentation av nya kunskapsnämnden

§2

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i kunskapsnämndens arbetsutskott

§3

Val av ledamöter och ersättare till kommunala handikapprådet för
perioden 2015-2018

§4

Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 2015 för
kunskapsnämnden

§5

Beslut om tillfällig delegationsordning för kunskapsnämnden

§6

Övriga frågor/information
__________
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

14 januari 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, vån 5 Ruthensparre
onsdagen den 14 januari 2015 kl. 08.40 – 10.40
Sammanträdet ajourneras kl. 09.07-09.37, kl. 10.08–10.17

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Roland Andréasson (S)
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Ulrika Svensson (S)
Anna Strömqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Åsa Gyberg-Karlsson
Ann-Louise Trulsson (KD)

Ersättare

Louise Sabel (S)
Christer Holmberg (S)
Inga-Britt Karlsson (S)
Denis Babacic (S)
Ola Palmgren (M)
Heini Ståhlberg (M)
Johan Pettersson (SD) §§ 1-3 08.40-10.15
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Gun Hånberg (KD)
Rifad Rahman (MP)

Tjänstgörande ersättare Sarah Petersson (SD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Kvalitetschef
Kvalitets/utv.chef
Verksamhetschef
Controller
Controller
Controller
HR-specialist
Kommunjurist

Sign

Sign

Göran Palmér
Anja Eklund
Tobias Ekblad
Solvig Ohlsson
Peter Arkeklint
Malin Frej
Anders Svensson
Cecilia Westlund
Maria Thuresson § 2

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

14 januari 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Pernilla Persson(C)

Justerade paragrafer

§§ 1 – 6

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Pernilla Persson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 20 januari 2015
intygar

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign

Blad
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14 januari 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§1
Presentation av nya kunskapsnämnden
Ordförande Chatarina Holmberg (S) hälsade alla ledamöter och ersättare
välkomna till kunskapsnämndens första sammanträde under denna
mandatperiod.
En presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän
genomfördes
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

14 januari 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

De valda
Akten

KSN.2015.

§2
Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i kunskapsnämndens
arbetsutskott
Sammanträdet ajourneras kl 09.07-09.37, kl 10.08–10.17
Chatarina Holmberg (S) redogör för valen
Att välja:
7 ordinarie ledamöter, varav 1 ordförande samt 1 vice ordförande
7 ersättare
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar att arbetsutskottet ska bestå av 7
ledamöter och 5 ersättare.
Bengt Fröberg (M) och Pernilla Persson (C) yrkar bifall till ordförandes
förslag
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons
ändringsyrkande mot ordförandes förslag och finner att
kunskapsnämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Följande förslag till ledamöter och ersättare lämnas.
Ledamöter
Pernilla Persson (C) föreslår:
Chatarina Holmberg (S) ordförande, Pernilla Persson (C) 1:e vice
ordförande, Ulrika Svensson (S), Robin Kullberg (FP) som ledamot
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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14 januari 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 2 forts
Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i kunskapsnämndens
arbetsutskott
Ann-Louise Trulsson (KD) föreslår:
Emma Swahn Nilsson (M), Ann-Louise Trulsson (KD) som ledamot
Christopher Larsson (SD) föreslår; Lotta Antman (SD) som ledamot
Åsa-Gyberg Karlsson (V) föreslår: Åsa-Gyberg Karlsson (V) som
ledamot
Ersättare
Pernilla Persson (C) föreslår: Roland Andersson (S), Daniel Daleke (S),
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C) Hans-Göran Håkansson (FP) som
ersättare
Emma Swahn Nilsson (M): föreslår Bengt Fröberg (M) som ersättare
Christopher Larsson (SD); föreslår Christopher Larsson (SD) som
ersättare
Ann-Louise Trulsson (KD) föreslår: Gun Hånberg (KD) som ersättare
Åsa-Gyberg Karlsson (V) föreslår: Rifad Rahman (MP) som ersättare

Yrkande
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar att Åsa Gyberg Karlsson (V) och Rifad
Rahman (MP) adjungeras som ordinarie ledamot respektive ersättare
till kunskapsnämndens arbetsutskott med yttranderätt.
Bengt Fröberg (M), Ann-Louise Trulsson (KD) samt Christopher
Larsson (SD), Sarah Petersson (SD) yrkar bifall till Åsa GybergKarlsson tilläggsyrkande
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Åsa Gyberg-Karlssons
ändringsyrkande mot ordförandes förslag och finner att
kunskapsnämnden beslutar enligt Åsa Gyberg-Karlssons förslag.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

14 januari 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§2
Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i kunskapsnämndens
arbetsutskott
Kunskapsnämnden beslutar
1. att kunskapsnämndens arbetsutskott ska bestå av 7 ordinarie
ledamöter, varav 1 ordförande och 1 vice ordförande samt
7 ersättare.
2. att till ordinarie ledamöter välja Chatarina Holmberg (S) ordförande,
Pernilla Persson (C) 1:e vice ordförande, Ulrika Svensson (S), Robin
Kullberg (FP), Emma Swahn Nilsson (M), Ann-Louise Trulsson (KD),
Lotta Antman (SD)
3. att till ersättare välja Roland Andersson (S), Daniel Daleke (S), LiseLott Ejlefjärd Nilsson (C) Hans-Göran Håkansson (FP),
Bengt Fröberg (M), Christopher Larsson (SD), Gun Hånberg (KD)
4. att Åsa Gyberg Karlsson (V) och Rifad Rahman (MP) adjungeras
som ordinarie ledamot respektive ersättare till kunskapsnämndens
arbetsutskott med yttranderätt.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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14 januari 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

De valda
Funktionsstödsförvaltningen
Akten

KSN.2015.

§3
Val av ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet för
perioden 2015-2018
Kommunala handikapprådet
1:e vice ordförande Pernilla Persson (C) föreslår Anna Strömqvist (S)
som ordinarie ledamot i kommunala handikapprådet
2:e vice ordförande Emma Swahn Nilsson (M) föreslår Gun Hånberg
(KD) som ersättare i kommunala handikapprådet.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till förslagen till kommunala
handikapprådet
Följande förslag till ledamot och ersättare:
Anna Strömqvist (S), ledamot
Gun Hånberg (KD), ersättare

Kunskapsnämnden beslutar således
att anta Anna Strömqvist (S) som ledamot och Gun Hånberg (KD) som
ersättare till kommunala handikapprådet
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

14 januari 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ledningsgrupp
Akten

KSN.2015.

§4
Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 2015 för
kunskapsnämnden
Kanslienhetens nämndsekreterare har tagit fram ett förslag till
sammanträdestider för kunskapsnämnden under 2015.
Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång och
sammanträdestider för arbetsutskottet.
Kunskapsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagen sammanträdesplan 2015
Yrkande
Ordförande Chatarina Holmberg (S) m.fl. yrkar bifall till
sammanträdesplan 2015 under förutsättning att tidpunkt för
arbetsutskottets sammanträden ändras från förmiddag till eftermiddag
13.00–16.00
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på Chatarina
Holmbergs (S) ändringsyrkande mot kanslienhetens förslag och finner
att kunskapsnämnden beslutat enligt Chatarina Holmbergs (S)
ändringsyrkande
Kunskapsnämnden beslutar således
att anta sammanträdesplan 2015 under förutsättning att tidpunkt för
arbetsutskottets sammanträden ändras från förmiddag till eftermiddag
13.00–16.00
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

9

Sammanträdesdatum

Blad

14 januari 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

Ledningsgrupp
Akten

KSN.2015.

§5
Beslut om tillfällig delegationsordning för kunskapsnämnden
Från och med januari 2015 bildar barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden en gemensam nämnd; kunskapsnämnden. En ny
delegationsordning ska skapas utifrån gällande lagstiftning för de
verksamheter som nämnden ansvarar för.
För att den nya nämnden inte ska stå utan delegation, föreslås
nämnden fatta beslut om att låta barn- och ungdoms respektive
utbildningsförvaltningens tidigare delegationsordningar gälla för
respektive verksamheter, fram till att en ny skapats för den nya
nämnden.
I utbildningsförvaltningens delegationsordning inryms delar som enbart
rör vuxenutbildning, SFI och särskild undervisning för vuxna. Dessa
delar är ej aktuella för kunskapsnämndens ansvarsområde och har
därför tagits bort inför beslutsförslaget.
Förslaget har upprättats utifrån följande lagar och förordningar:
2010-års skollag
Lagen om införande av skollagen
Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Hälso- och sjukvårdslagen

(2010:800)
(2010:801)
(2010:2039)
(2011:185)
(1982:763)
forts

Sign

Sign

Sign
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14 januari 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 5 forts
Beslut om tillfällig delegationsordning för kunskapsnämnden
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden att som
tillfällig delegationsordning för kunskapsnämnden besluta
1. att tidigare barn- och ungdomsförvaltningens delegationsordning
skall gälla för aktuella verksamheter inom kunskapsnämnden fram till
dess en ny gemensam delegationsordning har skapats, samt
2. att tidigare utbildningsförvaltningens delegationsordning, med
undantag för de delar som rörde vuxenutbildningen, SFI och särskild
undervisning för vuxna, skall gälla för aktuella verksamheter inom
kunskapsnämnden fram till dess en ny gemensam delegationsordning
har skapats.
Kunskapsnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

14 januari 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§6
Övriga frågor/information
Christopher Larsson (SD) undrar om möjligheten att lägga in
meddelanden till nämnden digitalt istället för de pärmar som traditionellt
används
Göran Palmér, förvaltningschef, svarar
---------Rifad Rahman (MP) undrar om bullernivån i förskolorna och vilka
handlingsplaner som finns då han läst att Arbetsmiljöverket ska göra
tillsyn.
Solvig Ohlsson, verksamhetschef, svarar
---------Åsa Gyberg-Karlsson ställer en fråga om hörselpedagog i skolorna.
Solvig Ohlsson, verksamhetschef, svarar
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 26 februari 2015

§ 17

Information om Välkomsten/Fischerströmska

§ 18

Information om Skolinspektionen

§ 19

Information om grundsärskolans verksamhet – Ärendet utgick

§ 20

Information om buller i förskolan

§ 21

Information om arvoden och ersättningar till förtroende valda

§ 22

Beslut i ärende gällande ombyggnation av gymnasieskolans lokaler i
kvarteret Sparre

§ 23

Beslut i ärende angående medborgarförslag om skolskjuts

§ 24

Beslut i ärende gällande verksamhetsberättelse och bokslut 2014 för
dåvarande barn- och ungdomsnämnden och dåvarande
utbildningsnämnden

§ 25

Beslut i ärende gällande verksamhetsplan och internbudget för 2015 och
plan för 2016-2017 för kunskapsnämnden

§ 26

Beslut i ärende gällande val

§ 27

Delegationsbeslut

§ 28

Meddelanden, skrivelser och rapporter

§ 29

Kurser/konferenser

§ 30

Övriga frågor
__________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, vån 4, Vuxensektionen
torsdagen den 26 februari 2015 kl. 08.30 – 13.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M) 13.00 – 13.40 §§ 22-30 beslutsärende

Ledamöter

Roland Andréasson (S) 09.20-12.00 §§ 17- 30 föredragning
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Anna Strömqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Robin Kullberg (FP)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Ersättare

Christer Holmberg (S)
Inga-Britt Karlsson (S)
Ola Palmgren (M)
Heini Ståhlberg (M)
Johan Pettersson (SD)
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Gun Hånberg (KD)
Rifad Rahman (MP)

Tjänstgörande ersättare Louise Sabel (S)
Christer Holmberg (S) 08.35-09.20 del av § 17
13.00–13.40 §§ 22-30 beslutsärende

Ola Palmgren (M) 08.30-12.00 §§ 17- 30 föredragning
Sarah Petersson (SD)

Sign

Sign

Sign

KUNSKAPSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

Tjänstemän Förvaltningschef
Kvalitetschef
Kvalitets/utv.chef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Controller
Controller
Controller
Kvalitetscontroller
Skolutredare

Göran Palmér
Anja Eklund
Tobias Ekblad
Solvig Ohlsson §§ 17-30
Helen Enarsson Allevang §§ 17-30
Peter Arkeklint
Malin Frej
Anders Svensson §§ 17-26
Marina Eriksson
Claes-Urban Persson

Övriga

Sofie Eriksson § 17
Åse Rubin § 17
Anita Kullring § 17
Inger Åkesson § 17
Thomas Hall § 17
Carina Belsing § 17
Eva Töyrä § 17
Lena Lund § 20
Therese Åberg § 21

Koordinator
Koordinator
Koordinator
Skolsköterska
Rektor
Bitr. rektor
Specialpedagog
Hörselpedagog
Lönekonsult

Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Åse Nygren (S)

Justerade paragrafer

§§ 17-30

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Åse Nygren

Sign

Sign

Sign

KUNSKAPSNÄMNDEN
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign

2015 intygar
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§17
Information om Välkomsten/Fischerströmska
Sofie Eriksson, Åse Rubin, Anita Kullring, Inger Åkesson samt Tomas Alm
berättar om Välkomstens verksamhet med nyanlända.
Carina Belsing, bitr. rektor och Eva Töyrä, specialpedagog, berättar om
Fischerströmska gymnasiets arbete med de nyanlända som ska gå i skolan
och processerna kring detta
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 18
Information om skolinspektionen
Anja Eklund, kvalitetschef, föredrar om den pågående skolinspektionen.
Karlskrona är en av de första kommunerna som inspekteras enligt en
helt ny modell. Denna innebär att man ej längre gör besök på varje
skola utan att det är en fördjupad regelbunden tillsyn på skolor valda på
förhand. Kriterierna för dessa val är baserade på skolenkät,
anmälningar till skolinspektionen samt kunskapsresultat.
Utvalda skolor i Karlskrona är Rödeby 7-9, Sunnadal, Hästö, Tving,
Hasslö, Tullskolan, Fischerströmska, Af Chapman samt grund- och
gymnasiesärskolorna. Det blir underlagsintervjuer på huvudmannanivå
med många grupper i vecka 11 och 12. Den 19 mars kommer presidiet
och förvaltningsledningen att höras.
Slutrapport kommer troligtvis innan sommaren 2015.
Kunskapsnämndens arbetsutskott föreslår kunskapsnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll
Kunskapsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 19
Information om grundsärskolans verksamhet
Ärendet utgick
__________

Sign

Sign

Sign
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§ 20
Information om ljudmiljö i förskolan
Lena Lund, hörselpedagog, från centrala elevhälsoteamet berättar om
det arbete som pågår för att nå en bra och acceptabel ljudmiljö i skolan.
Bullermätning, kontroll av ventilation, översyn av material är några av
åtgärder som utförs.
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________

Sign

Sign

Sign

KUNSKAPSNÄMNDEN
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§ 21
Information om arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Therese Åberg, löneassistent, på löneenheten berättar om de nya
regler och riktlinjer gällande arvoden och ersättningar för
förtroendevalda som infördes vid årsskiftet 2014/2015.
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________

Sign

Sign

Sign
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Drift- och servicenämnden
Akten

KSN. 2015.117.291

§ 22
Beslut i ärende gällande ombyggnation av gymnasieskolans
lokaler i kvarteret Sparre
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet. En ombyggnation av
Östersjöskolans plan 2 för restaurang- och livsmedelsprogrammet
inriktning bageri och konditori är planerad i tekniska förvaltningens
investeringsplan för 2015. Det är i första hand bageriet som är av
mycket stort behov av förändring.
Elevantalet har efter några års nedgång åter igen fått en ökning, men
elevernas möjlighet att söka över kommungränsen sätter ett större
fokus på detta. Att våra lokaler är slitna och inte längre upplevs som
ändamålsenliga jämfört med närliggande utbildningsplatser för bageri
och konditori är sannolikt en bidragande orsak till att färre elever söker
våra utbildningsplatser.
Även vissa kurser för våra lärlingar gör att både en ombyggnad och en
miljömässig upprustning måste ske.
Befintliga lokaler är i mycket stort behov av renovering då mycket av
lokalens interiörer och ytskikt är slitna och mycket svårstädade.
Lokalerna är inte heller riktigt anpassade för den bageriverksamhet som
idag bedrivs.
Många små halvväggar finns kvar som rester av den tidigare
verksamheten och är anpassade för ett tillagningskök. Både kakel och
golv har stora brister och måste åtgärdas. Det finns även rostiga pelare
och lister samt trasiga eluttag i lokalerna
Golvbrunnarna är inte anpassade för den vattenvolym eller de
restprodukter som finns i den bageriverksamheten som bedrivs idag.
Många av brunnarna sitter fel så att golvets lutning gör att vattnet inte
rinner mot brunnen utan stannar kvar eller rinner bort från brunnarna.
forts.

Sign

Sign

Sign
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§ 22 forts
Ombyggnation av gymnasieskolans lokaler i kvarteret Sparre
Vid frysrummet syns det att läckage förekommer, vilket möjliggör
fuktskador i väggarna. Även dörrarna till kylarna har brister som bör
åtgärdas. En dialog mellan kunskapsförvaltningen och
fastighetsavdelningen har förts

Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att hos drift- och servicenämnden begära att ovan nämnda
ombyggnation/investering, idag uppskattad till cirka 3 mnkr,
kommer till stånd under året 2015

Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

KSN. 2014.342.623

§ 23
Beslut i ärende angående medborgarförslag om skolskjuts
Claes-Urban Persson, skolutredare, föredrar. Linnea Söderberg och
Mikael Ryge, Jämjö, har i medborgarförslag begärt att skolskjutsar ska
anordnas från Olsäng och Törnåkra till Kyrkskolan/Jändelskolan.
Ärendet är känt sedan tidigare inom förvaltningen. Tidigare har nekande
besked getts kring Olsäng. Både Olsäng och Törnåkra tillhör Fågelmara
skolas upptagningsområde. Barn som bor i dessa områden erbjuds
skjuts till Fågelmara. Barn som av olika skäl väljer
Kyrkskolan/Jändelskolan erbjuds att åka med i befintligt
skolskjutssystem som finns inom Jämjö, främst då högstadieskjutsar.
Däremot trafikerar inte kommunen med dubbla skolskjutssystem i
samma område. Det är egentligen detta som förslagsställarna önskar.
För närvarande finns inte ekonomiskt utrymme eller fordonstid för att gå
medborgarförslaget till mötes.
Det finns flera gränsområden i kommunen där likande önskemål finns.
Ett bifall kring Olsäng får rättvisekonsekvenser runt andra skolor också.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

BUN. 2015.013.041
UN. 2015.004.041

§ 24
Beslut i ärende gällande verksamhetsberättelse och bokslut
2014 för dåvarande barn- och ungdomsnämnden och dåvarande
utbildningsnämnden
Malin Frej, controller föredrar den del som rör f.d. utbildningsnämnden.
Peter Arkeklint, controller, föredrar den del som rör f.d. barn- och
ungdomsnämnden.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att godkänna verksamhetsberättelsen och bokslut för år 2014 för
dåvarande barn- och ungdomsnämnden
2. att godkänna verksamhetsberättelsen och bokslut för år 2014 för
dåvarande utbildningsnämnden
3. att överlämna verksamhetsberättelser och bokslut till
kommunstyrelsen och revisionen för handläggning
4. att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att det negativa resultatet om 1,7 mnkr för dåvarande barn- och
ungdomsnämnden inte överförs till kunskapsnämnden 2015
5. att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att det negativa resultatet om 2,4 mnkr för dåvarande
utbildningsnämnden inte överförs till kunskapsnämnden 2015
6. att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att 2014 års återstående investeringsmedel, 575 tkr för dåvarande
barn- och ungdomsnämnden överförs till kunskapsnämnden 2015
forts.
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§ 24 forts
Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 f.d. BUN och UN

Kunskapsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
kunskapsnämnden
att upplåta åt förvaltningen att resultatreglera kommunal
verksamhet för 2014
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att godkänna verksamhetsberättelsen och bokslut för år 2014 för
dåvarande barn- och ungdomsnämnden
2. att godkänna verksamhetsberättelsen och bokslut för år 2014 för
dåvarande utbildningsnämnden
3. att överlämna verksamhetsberättelser och bokslut till
kommunstyrelsen och revisionen för handläggning
4. att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att det negativa resultatet om 1,7 mnkr för dåvarande barn- och
ungdomsnämnden inte överförs till kunskapsnämnden 2015
5. att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att det negativa resultatet om 2,4 mnkr för dåvarande
utbildningsnämnden inte överförs till kunskapsnämnden 2015
6. att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att 2014 års återstående investeringsmedel, 575 tkr för dåvarande
barn- och ungdomsnämnden överförs till kunskapsnämnden 2015
7. att upplåta åt förvaltningen att resultatreglera kommunal
verksamhet för 2014
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

KSN. 2015.299.041

§ 25
Beslut i ärende gällande verksamhetsplan och internbudget för
2015 och plan för 2016-2017 för kunskapsnämnden
Peter Arkeklint, controller, samt Göran Palmér, förvaltningschef,
föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen föreslår besluta
1. att godkänna verksamhetsplan och internbudget för 2015 och plan
2016-2017
2. att godkänna internkontrollplan för 2015
3. att godkänna framtagen lokalförsörjningsplan
Yrkande:
Ordförande Chatarina Holmberg (S) yrkar att attsats 3 avslås och tas
upp till beslut i på kunskapsnämndens nästa sammanträde den 26 mars
2015 i samband med målformuleringen.
Chatarina Holmberg (S) yrkar att i punkt 8 ska fokus enligt kommunens
budget under året ligga på ett hållbart arbetsliv samt att justera
dokument 2 till att konsekvent använda begreppet vårdnadshavare
istället för föräldrar samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att fördela
90 % av Swecopotten till de kommunala skolorna och de återstående
10 % utifrån principen att så långt så möjligt kompensera de områden
som drabbats avsevärt negativt av årets Swecofördelning samt att
återkomma till kunskapsnämnden och visa resultatet.
forts.
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§ 25 forts
Beslut i ärende gällande verksamhetsplan och internbudget för
2015 och plan för 2016-2017 för kunskapsnämnden
Reservationer
Åsa Gyberg-Karlsson deltar inte i beslutet och begär att få lägga ett
särskilt yttrande till protokollet.
Lotta Antman (SD), Sarah Petersson (SD) och Johan Pettersson
(SD) deltar inte i beslutet.
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg ställer proposition på förvaltningens
förslag på attsats 3 mot Chatarina Holmbergs (S) yrkande och finner
att kunskapsnämnden beslutar i enlighet med Chatarina Holmbergs
förslag.
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg ställer proposition på
Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande och finner att
kunskapsnämnden beslutar i enlighet med Chatarina Holmbergs
förslag.
Därefter godkänner kunskapsnämnden att Åsa Gyberg-Karlssons (V)
särskilda yttrande biläggs protokollet. Protokollsbilaga 1
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att godkänna verksamhetsplan och internbudget för 2015 och plan
2016-2017
2. att godkänna internkontrollplan för 2015
3. att i punkt 8 ska fokus enligt kommunens budget under året ligga
på ett hållbart arbetsliv
4. att justera dokument 2 till att konsekvent använda begreppet
vårdnadshavare istället för föräldrar
5. att ge förvaltningschefen i uppdrag att fördela 90 % av Swecopotten
principen att så långt så möjligt kompensera de områden som
drabbats avsevärt negativt av årets Swecofördelning
forts.
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§ 25 forts
Beslut i ärende gällande verksamhetsplan och internbudget för
2015 och plan för 2016-2017 för kunskapsnämnden

6. att återkomma till kunskapsnämnden och visa resultatet
7. att attsats 3 avslås och tas upp till beslut i på kunskapsnämndens
nästa sammanträde den 26 mars 2015 i samband med
målformuleringen.
__________
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Akten

KSN. 2015.300.102

§ 26
Beslut i ärende gällande val
Ordförande Chatarina Holmberg (S) redogör för valen
Att välja:
Springerska fonden
5 ledamöter och 5 ersättare, 3 från majoriteten och 2 från oppositionen
Stipendiefonden för postgymnasiala stipendier
2 ledamöter och 2 ersättare
Antagning i fri kvot och till organisation av antagningsråd
Presidiet samt rektorer för Ehrensvärdska, Af Chapman samt
Törnströmska gymnasiet.
Guldboken
3 ledamöter
Följande förslag till ledamöter och ersättare lämnas.
Springerska fonden
Ledamöter:
Pernilla Persson (C) föreslår: Chatarina Holmberg (S), Christer
Holmberg (S) samt Hans-Göran Håkansson (FP)
Bengt Fröberg (M) föreslår: Ann-Louise Trulsson (KD)
Lotta Antman (SD) föreslår: Lotta Antman (SD)
forts.
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§ 26 forts
Beslut i ärende gällande val
Ersättare:
Pernilla Persson (C) föreslår: Åse Nygren (S), Susanne Öhrn (S)
samt Robin Kullberg (FP)
Bengt Fröberg (M) föreslår: Ola Palmgren (M)
Åsa Gyberg-Karlsson föreslår: Vakant plats för (MP)

Stipendiefonden för postgymnasiala stipendier
Ledamöter:
Chatarina Holmberg (S) föreslår: Åse Nygren (S)
Bengt Fröberg (M) föreslår: Bengt Fröberg (M)
Ersättare:
Chatarina Holmberg (S) föreslår: Lise-Lotte Ejlefjärd Nilsson (C)
Lotta Antman (SD) föreslår: Sarah Petersson (SD)

Antagning i fri kvot och till organisation av antagningsråd
Chatarina Holmberg (S) föreslår: Kunskapsnämndens presidium samt
rektorer för Ehrensvärdska, Af Chapman samt Törnströmska
gymnasiet.

Guldboken
Pernilla Persson (C) föreslår: Pernilla Persson (C) samt
Roland Andreasson (S)
Åsa Gyberg-Karlsson (V) föreslår: Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Idrottsakademin
Pernilla Persson (C) föreslår: Chatarina Holmberg (S)
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Sign

Sign
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§ 26 forts
Beslut i ärende gällande val

Kunskapsnämnden beslutar således
1. att till Springerska fonden välja Chatarina Holmberg (S), Christer
Holmberg (S) samt Hans-Göran Håkansson (FP), Ann-Louise
Trulsson (KD), Lotta Antman (SD) som ordinarie ledamöter
och till ersättare välja Åse Nygren (S), Susanne Öhrn (S), Robin
Kullberg (FP), Ola Palmgren (M) samt en vakant plats för (MP).
2. att till stipendiefonden för postgymnasiala stipendier välja Åse
Nygren (S), Bengt Fröberg (M) som ordinarie ledamöter och till
ersättare välja Lise-Lotte Ejlefjärd Nilsson (C) samt Sarah Petersson
(SD).
3. att till antagning i fri kvot och till organisation av antagningsråd välja
kunskapsnämndens presidium samt rektorer för Ehrensvärdska, Af
Chapman samt Törnströmska gymnasiet.
4. att till Guldboken välja Pernilla Persson (C), Roland Andreasson (S)
samt Åsa Gyberg-Karlsson (V).
5. att till Idrottsakademin välja Chatarina Holmberg (S)
__________
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§ 27
Delegationsbeslut
Se förteckning över fattade beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
__________
Förteckning finns tillgänglig på kunskapsförvaltningen.
__________
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§ 28
Meddelanden, skrivelser och rapporter
1. Kommunfullmäktige 2015-01-29 § 15 Investering i inventarier till Jämjö
kunskapscentrum.
2. Kommunfullmäktige 2015-01-29 § 16 Handlingsplan mot korruption.
3. Kommunfullmäktige 2015-01-29 § 21 Hyresavtal för ny förskola i kvarteret
Lindblad på Trossö.
4. Kommunfullmäktige 2015-01-27 § 37 Förslag till verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut om budget 2015, att- satserna 5 och 6.
5. Drift- och servicenämnden 2015-01-27 § 12 Projekteringstillstånd B-hall
Vedebyskolan
6. Protokoll från utbildningsnämndens samverkansgrupp, 2015-01-09
7. Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp, barn- och
ungdomsförvaltningen 2014-12-11
8. Samverkansprotokoll, Rödeby förskolor 2014-10-01
9. Samverkansprotokoll, Fridlevstad/Tving/Holmsjö samverkansområde
2014-12-16
__________
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§ 29
Kurser/konferenser
Skolriksdag 2015 Waterfront, Stockholm mellan den 27-28 april.
Kunskapsnämndens arbetsutskott föreslår att kunskapsnämndens
arbetsutskotts ledamöter och ersättare ska delta på skolriksdagen. Vid
förhinder finns möjlighet för övriga nämndsledamöter att anmäla
intresse.
Yrkande
Åsa Gyberg-Karlsson yrkar att i mån av avanmälan till skolriksdagen
ska miljöpartiet få företräde till en plats.
Ann-Louise Trulsson (KD), Lotta Antman (SD), Pernilla Persson (C) och
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar avslag på Åsa Gyberg-Karlssons
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på Åsa GybergKarlssons tilläggsyrkande mot Ann-Louise Trulsson m.fl. förslag och
finner att kunskapsnämnden beslutar i enlighet med
Ann-Louise Trulsson m.fl. yrkande om avslag.
Kunskapsnämnden beslutar således
att kunskapsnämndens arbetsutskotts ledamöter och ersättare ska
delta på skolriksdagen
forts.
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§ 29 forts
Kurser/konferenser
– Mänskliga rättigheter i skolan, aulan, Af Chapmangymnasiet den 5
mars 2015. Lotta Antman (SD), Louise Sabel (S) och Ann-Louise
Trulsson (KD) ämnar delta.
– Du kan ingenting ta med dig, teaterföreställning av/med
Sunnadalskolans teaterproduktion. Lotta Antman (SD), Christopher
Larsson (SD), Ola Palmgren ämnar delta. Ingen ersättning utgår.
- Utlämnande av IPAD och utbildning i digitala handlingar den 3 och 4
mars 2015. Utbildningen är obligatorisk och ersättning utgår.
__________
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§ 30
Övriga frågor
Åsa Gyberg-Karlsson undrar över rutinerna anmälningsplikten när barn
far illa. Det finns de som arbetar kring och med skolbarn exempelvis
skolbusschafförer och dessa kanske inte är medvetna om
anmälningsplikten. Finns det informationsmaterial eller dylikt att tillgå till
dessa personer?
Anja Eklund, verksamhetschef, svarar
__________
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 26 mars 2015

§ 31

Information om grundsärskolans verksamhet

§ 32

Information om antagning gymnasiet

§ 33

Information om resultat, attitydundersökning i förskolan ht. 2014

§ 34

Remissvar angående ansökan om utökning av befintlig fristående
grundskola (f.d. Skolveckohemmet Riggen) i Karlskrona kommun fr.o.m.
läsåret 2016-2017

§ 35

Beslut i ärende gällande utökning av förskoleplatser i Nättraby

§ 36

Beslut i ärende gällande ytterligare utökning av barnomsorg på obekväma
tider

§ 37

Beslut i ärende gällande friskolebidrag - justering

§ 38

Beslut i ärende gällande Lärlingscentrum - Östersjöskolan

§ 39

Beslut i ärende gällande Smarta mål och direktiv

§ 40

Beslut i ärende rörande lokal försörjningplan

§ 41

Beslut i ärende rörande val

§ 42

Delegationsbeslut

§ 43

Meddelanden, skrivelser och rapporter

§ 44

Kurser/konferenser

§ 45

Övriga frågor
__________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, vån 4, Vuxensektionen
torsdagen den 26 mars 2015 kl. 08.30 – 14.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Roland Andréasson (S)
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD) 08.30-12.00 §§ 31- 40 föredragning
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Ersättare

Susanne Öhrn (S)
Ola Palmgren (M)
Heini Ståhlberg (M)
Sarah Petersson (SD)
Johan Pettersson (SD)
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C)
Gun Hånberg (KD)
Frode Jadbrant (MP)

Tjänstgörande ersättare Louise Sabel (S)
Christer Holmberg (S)
Denis Babacic (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Sarah Petersson (SD) 13.15–14.00 §§ 31-45 beslutsärende
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Sign

Sign
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Tjänstemän Förvaltningschef
Kvalitetschef
Verksamhetschef
Kvalitets/utv.chef
Verksamhetschef
Controller
Controller
Kvalitetscontroller
Verksamhetsanalytiker
Utredare
Lokalsamordnare
Samordnare
Rektor

Göran Palmér
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Tobias Ekblad 13.15–14.00 §§ 31-45 beslutsärende
Helen Enarsson Allevang §§ 31-39 föredragning
Peter Arkeklint §§ 31-40 föredragning, del av beslutsärende
Anders Svensson §§ 31-39 föredragning
Marina Eriksson §§ 31-39 föredragning
Nadège Nicolet §§ 31-39 föredragning
Gunilla Ingestad §§ 31-39 föredragning
Mats Fredh §§ 31-39 föredragning
Lennarth Hansson 31-39 föredragning
Martin Andersson § 31

Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Daniel Daleke (S)

Justerade paragrafer

§§ 31- 45

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Daniel Daleke

Sign

Sign

Sign
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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§ 31
Information om grundsärskolans verksamhet
Martin Andersson, rektor, informerar om grundsärskolan som är en
egen skolform. Denna syftar att ge en utbildning för elever som inte når
målen i grundskolan på grund av en utvecklingsstörning eller en
hjärnskada. Vidare informeras om grundsärskolans verksamhet,
innehåll och strategier inför framtiden
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________

Sign

Sign

Sign
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§ 32
Information om antagning gymnasiet
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet. Det avser antalet
sökande till gymnasieskolan höstterminen 2015. Förvaltningen kommer
veta mer exakt att veta hur sökbilden ser ut fram emot terminens start.
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________
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Sign

Sign
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§ 33
Information om resultat, attitydundersökning i förskolan ht. 2014
Marina Eriksson, kvalitetscontroller, föredrar ärendet. Varje år görs en
attitydundersökning bland föräldrar som har barn i förskolan.
Svarsfrekvensen är hög och den stiger för varje år. En diskussion
påbörjades på förvaltningen under hösten 2014 hur frågorna i
attitydundersökningen kunde utformas annorlunda för att på så sätt öka
svarsfrekvensen ytterligare.
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________
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Skolinspektionen
Akten

KSN. 2015.476.631

§ 34
Remissvar angående ansökan om utökning av befintlig fristående
grundskola (f.d. Skolveckohemmet Riggen) i Karlskrona kommun
fr.o.m. läsåret 2016-2017
HVB Ekekullen har fr.o.m. jan 2013, genom övertagande, haft
huvudmannaansvar för fristående grundskolan Skolveckohemmet
Riggen i Karlskrona kommun med skolverksamhet för grundskola åk 69.
Föreliggande ansökan om utökning avser verksamhet för årskurs 1-6
samt fritidshem. Starten är planerad till augusti 2015.
Karlskrona kommun har beretts möjligheten att yttra sig över ansökan i
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens yttrande
ska i första hand beskriva om en fristående verksamhet ”innebär
påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där
utbildningen ska bedrivas. Avser godkännandet förskoleklass,
grundskola eller grundsärskola krävs därutöver att elevunderlaget är
tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.”
Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från
beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 13
april 2015.
Skolans verksamhet och pedagogik
Skolan har planerad förläggning till befintliga lokaler i Kestorp med
nuvarande namnet Skolveckohemmet Riggen. Som framtida namn
föreslås Ekekullens skola.
Av ansökan framgår att skolan är att se som en resursskola, knuten till
behandlingshemmet Ekekullen. Målet är att skolan ska ha hög
lärartäthet och särskild kompetens för barn och ungdomar i behov av
stöd.
forts.
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§ 34
Remissvar angående ansökan om utökning av befintlig fristående
grundskola (f.d. Skolveckohemmet Riggen) i Karlskrona kommun
fr.o.m. läsåret 2016-2017
Undervisningen ska vara individuellt anpassad och möjliggöra skolgång
för de elever som har sitt boende på HVB-hemmet.
Skolans målgrupp är, enligt ansökan, barn och ungdomar i
verksamhetens ungdomsboende och familjehem, där olika kommuner
kan vara uppdragsgivare.
Planerad storlek
Elevantalet beräknas till totalt 12 under det första läsåret, men med en
planerad utökning till maximalt ca 24 barn. Dock framhålls att en
prognos är svår att göra eftersom skolan i första hand är ett
komplement till en verksamhet, som har många kommuner i sitt
”upptagningsområde”.
Lokaler och utrustning
Enligt ansökan används endast ca hälften Riggens lokalutrymme i
dagsläget. Övriga delas hyrs ut. Det medför att det ökade lokalbehov,
som en utökning medför, finns tillgängligt. Befintliga lokaler bedöms
täcka behovet, och även vara ändamålsenliga för ändamålet, utan mer
omfattande åtgärder.
Karlskrona kommun: Skolorganisation och elevunderlag
Elevantalet för kommunen som helhet är i dagsläget (2015) beräknad
till totalt 7 481 (se sammanställning bil 1). För perioden fram till 2023 är
en ökning med ca 2 % till 7 625 elever. Kommunen utmärks av en, i
förhållande till sin storlek, hög andel elever i fristående skolor (f.n. 23).
För det skolområde, där Skolveckohemmet Riggen är belägen (Rödeby
skolområde) visar emellertid prognosen ett relativt oförändrat
elevantalet för perioden.
I kommunens organisation råder f n en överetablering av skolor i
förhållande till elevantal, en fråga som 2012 föranledde beslut om
omorganisation och nedläggning av skolor. Särskilt drabbat i denna
fråga är Rödeby skolområde, där det beslutades om en omorganisation
samt nedläggning av en av ”byskolorna”.
Denna har emellertid fortsatt sin verksamhet som fristående skola,
varför den överetablering som bedömdes fortfarande består i området.
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§ 34
Remissvar angående ansökan om utökning av befintlig fristående
grundskola (f.d. Skolveckohemmet Riggen) i Karlskrona kommun
fr.o.m. läsåret 2016-2017
Konsekvensbeskrivning
Den skolverksamhet ansökan avser riktar sig mot en särskild målgrupp
(elever placerade på Ekekullens HVB-hem), hittills oftast med andra
hemkommuner än Karlskrona.
HVB-hemmet Ekekullen vill, enligt ansökan, genom egen
skolverksamhet kunna erbjuda barn och ungdomar i sina verksamheter
en individuellt anpassad skolgång och vill också se ett samarbete med
kommunens skolor. Skolgången för elever med placering på Ekekullen,
kan både nu och fortsättningsvis ske på kommunens skolor, men syns i
dagsläget inte vara av en sådan omfattning att man kan tala om
nämnvärda ekonomiska eller organisatoriska effekter.
Karlskrona kommun har sedan länge en samlad målsättning att
utveckla kompetens och beredskap för att erbjuda HVB- och
familjehemsplacerade elever möjlighet till stöd och arbeta för en
obruten skolgång och bevarad tillhörighet till hemskolan, bl.a. genom att
ingå i utvecklingsprojekten Skolfam och SISam. Målsättningen ligger i
linje med det inkluderande arbetssätt som förespråkas i
styrdokumenten. Ambitionen är därför att stärka kompetens och även
organisation, där samverkan är en central del, och därför ser vi positivt
på ett skolsamarbete med våra HVB- och familjehem. Därför är vi
angelägna att skolansvaret för de elever, där kommunen på ett eller
annat sätt har ett ansvar, blir en del av denna samverkan och den
samlade organisation för särskilt stöd som är under uppbyggnad.
Sammanfattning konsekvenser
Det är komplicerat att bedöma konsekvensen av den skolverksamhet
ansökan avser. Av vad som kan utläsas av ansökan kommer de elever,
som är skolans målgrupp, huvudsakligen att utgöras av elever som har
andra kommuner som hemkommun och därmed ansvariga för
skolgången. Samtidigt har barn och ungdomar på HVB-hem, som inte
har egen skolverksamhet, rätt till skolplacering på någon av
kommunens kommunala eller fristående skolor.
I den ansökan som föreligger kan förvaltningen inte se att den
verksamhet man ämnar bedriva på något tydligt sätt vare sig
kompletterar eller medför en överetablering.
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§ 34 forts
Remissvar angående ansökan om utökning av befintlig fristående
grundskola (f.d. Skolveckohemmet Riggen) i Karlskrona kommun
fr.o.m. läsåret 2016-2017
Däremot ser vi vissa farhågor i att utökningen av verksamheten i
förlängningen kan medföra en ökad andel elever också i kommunens
skolor, och då i ett område som redan har en hög andel HVB- och
familjehemsplacerade elever i sitt upptagningsområde.

Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta:
att avge bifogade yttrande som svar på Skolinspektionens förfrågan
enligt ovan.
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

11

Sammanträdesdatum

26 mars 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

KSN. 2015.477.611

§ 35
Beslut i ärende gällande utökning av förskoleplatser i Nättraby
Tant Grön AB driver sedan 2003 en förskola med två avdelningar i
Skärva, Nättraby. Verksamhetsutövaren har nu beslutat att stänga sin
verksamhet där från 2015-06-30.
På förskolan finns idag 42 barn placerade. Dessa barn har enligt
gällande regelverk förtur till annan förskoleplanering eftersom deras
nuvarande platser försvinner.
Idag finns det för få förskoleplatser i Nättraby i förhållande till hur
många barn som vill ha plats i området. Sannolikt kommer flertalet av
de barn som i dag är placerade på Tant Gröns förskola att önska ny
förskoleplats i Nättrabyområdet.
Förslag
Eftersom vi redan idag har för få förskoleplatser i Nättraby så innebär
en stängning av förskolan Tant Grön att vi får ytterligare färre
förskoleplatser i området. Efter kontakt med Tant Gröns hyresvärd på
Skärva, Manen AB, så har Kunskapsförvaltningen möjlighet att hyra
den förskolelokal som Tant Grön nu lämnar. Förhyrningen kan ske från
1 augusti 2015. Fastighetsägaren har då gjort vissa ommålningsarbeten
under sommaren.
Den årshyra som kunskapsförvaltningen ska betala till Drift- och
servisförvaltningen blir 817 577 kr (2336 kr/m2).
Hyreskontraktet skrivs på 5 år med 9 månaders uppsägningstid och 3
års förlängningsperioder.
2014 betaldes 670 000 kronor som lokalbidrag till Tant Grön, Skärva
vilket baseras på det fastställda lokalbidraget till fristående förskolor.
(Ritning på lokalen. Bilaga 1).
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§ 35 forts
Beslut i ärende gällande utökning av förskoleplatser i Nättraby
Förskolan kommer att ha ett serveringskök. Maten kommer att
levereras från närliggande kök.
För inköp av inventarier till förskolan (inkl. serveringskök och it-teknik)
behövs ca 400 000 kronor.
Övriga kostnader för förskolan finansieras genom fastställt platsbidrag.
Platsbidraget för 2015 är 82 022 kr (exkl. SWECO).
Organisatoriskt kommer de nya förskoleavdelningarna att tillhöra
Ryttarlidens förskola.
Uppstart av de nya avdelningarna sker i börja av augusti.
I samband med att Nättrabys förskolechefer får ett utökat uppdrag
behövs ett ledningsstöd med 25 % from 2015-05-01. Denna ökning
ryms inom budget för förskolechefer 2015.

Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att utöka med två förskoleavdelningar i Nättraby enligt ovan
2. att förhyra förskolelokal av Manen AB enligt ovan
3. att avsätta 400 000 kronor för inventarier
4. att tillsätta ett ledningsstöd på 25 % till berörd förskolechef
Yrkande:
Emma Swahn Nilsson (M) och Lotta Antman (SD) yrkar att
kunskapsförvaltningen utreder och redovisar för kunskapsnämnden
kostnader för ett serveringskök kontra ett tillagningskök inför nästa
sammanträde den 23 april 2015. Hela kostnadskedjan skall redovisas
kunskapsnämnden innan beslut tas om serverings- alternativt
tillagningskök.
Pernilla Persson (C) yrkar avslag på Emma Swahn Nilssons (M) och
Lotta Antmans (SD) tilläggsyrkande
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§ 35 forts
Beslut i ärende gällande utökning av förskoleplatser i Nättraby
Proposition och beslut:
Ordförande ställer proposition på Emma Swahn Nilssons (M) och Lotta
Antmans (SD) tilläggsyrkande mot Pernilla Perssons (C)
avslagsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt Pernilla
Perssons (C) avslagsyrkande.
Votering begärs:
Ordförande fastställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
Emma Swahn Nilssons (M) och Lotta Antmans (SD) tilläggsyrkande
röstar ja. Den som vill bifalla Pernilla Perssons (C) förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M), Eva
Ottosson (M), Lotta Antman (SD), Åsa Gyberg-Karlsson (V), Ann-Louise
Trulsson (KD), Sarah Petersson (SD)
Följande röstar nej: Pernilla Persson (C), Åse Nygren (S), Daniel
Daleke (S), Louise Sabel (S), Christer Holmberg (S), Denis Babacic (S),
Hans-Göran Håkansson (FP), och Chatarina Holmberg (S)
Kunskapsnämnden beslutar med sju ja-röster och åtta nej-röster att
bifalla Pernilla Perssons avslagsyrkande.

Kunskapsnämnden beslutar
1. att utöka med två förskoleavdelningar i Nättraby enligt ovan
2. att förhyra förskolelokal av Manen AB enligt ovan
3. att avsätta 400 000 kronor för inventarier
4. att tillsätta ett ledningsstöd på 25 % till berörd förskolechef
__________
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Akten

KSN. 2015.195.620

§ 36
Beslut i ärende gällande ytterligare utökning av barnomsorg på
obekväma tider
Behovet av barnomsorg (förskola och fritidshem) på obekväma tider
fortsätter att öka.
På Kunskapsnämndens januarisammanträde beslutades om en
utökning motsvarande ca 0,5 tjänst för att utöka den verksamhet som
finns på Torgbackens förskola.
Redan då aviserad vi om att vi sannolikt skulle behöva ytterligare
utökning redan under våren 2015.
Vi har nu ytterligare 10 -15 förskolebarn i kö som är i behov av
placering på obekväma tider fram till sommaren 2015.
Förslag
För att ytterligare kunna utöka bemanningen på obekväma tider behövs
ökad bemanning med 50 – 100 % tjänst (kostnad 250 000 – 500 000
kronor).
Vilka enheter som berörs och hur stor personalresurs som behövs
avgörs när det faktiska behovet som varje barn har är klarlagt vilket
sker i samband med pågående placeringsarbetet.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att utöka barnomsorgen på obekväma tider enligt förslag ovan.
Yrkande:
Åse Nygren (S) yrkar att ärendet återremitteras då finansiering måste
lösas inom budget/given ram eftersom behovet ej var lika stort som
förväntat borde det läggas in i den utredning som ska läggas fram i maj.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till Åse Nygrens
återremissyrkande.
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§ 36 forts
Beslut i ärende gällande ytterligare utökning av barnomsorg på
obekväma tider
Bengt Fröberg (M) och Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar avslag på Åse
Nygrens återremissyrkande.
Emma Swahn Nilsson yrkar bifall till förvaltningens förslag
Proposition och beslut:
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återemitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Ordförande fastställer följande propositionsordning. Den som vill att
ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som vill att ärendet ska
återremitteras röstar nej.
Följande röstar ja: Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M), Eva
Ottosson (M), Lotta Antman (SD), Åsa Gyberg-Karlsson (V), Sarah
Petersson (SD)
Följande röstar nej: Pernilla Persson (C), Åse Nygren (S), Daniel
Daleke (S), Ann-Louise Trulsson (KD), Louise Sabel (S), Christer
Holmberg (S), Denis Babacic (S), Hans-Göran Håkansson (FP), och
Chatarina Holmberg (S)
Kunskapsnämnden beslutar med sex ja-röster och nio nej-röster att
bifalla Åse Nygrens återremissyrkande.
Kunskapsnämnden beslutar således
att ärendet återremitteras.
__________
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Akten

UN.2014.545.04

§ 37
Beslut i ärende gällande friskolebidrag - justering
Anders Svensson, controller, föredrar ärendet. Enligt Skollagens
bestämmelser gäller följande:
”Om utbildningen enligt beslutet om rätt till bidrag motsvarar ett
nationellt program eller en nationell inriktning som elevens hemkommun
erbjuder, ska bidraget bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller
den inriktningen.”
Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i december beslutat om
bidragsbelopp för de program som anordnas i den egna kommunala
gymnasieskolan. Det återstår att fastställa bidragsbelopp för de
program och nationella inriktningar som erbjuds kommunens elever
genom samverkansavtal med andra kommuner. I Karlskrona kommuns
fall gäller detta Fordons- och transportprogrammets nationella inriktning
transport, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och
turismprogrammet och Humanistiska programmet.
För program som erbjuds genom samverkansavtal gäller enligt
Sveriges Kommuner och Landstings tolkning att man ska utgå ifrån
anordnarkommunernas genomsnittliga fastställda bidragsbelopp när
man fastställer de egna bidragsbeloppen. Denna tolkning har även fått
stöd i ett antal domar från Förvaltningsrätten i Växjö. Enligt
Förvaltningsrätten ställs inga särskilda krav på hur samverkansavtalen
ska vara utformade eller på att någon elev från kommunen faktiskt ska
ha utnyttjat erbjudandet om utbildning.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och SölvesborgBromölla Kommunalförbund.
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§ 37 forts
Friskolebidrag justering
Justering av tidigare fastställda bidrag
I december 2014 fastställde dåvarande utbildningsnämnden
bidragsbelopp för de nationella program som anordnas i den egna
kommunala gymnasieskolan. Då det smugit sig in ett fel i den beräkning
som låg till grund för detta beslut rörande några program, så måste en
justering av bidragsbeloppen ske. Den ekonomiska effekten av denna
justering är beaktad i den internbudget som Kunskapsnämnden antog i
februari 2015. De korrekta bidragsbeloppen framgår av bifogat
underlag.

Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att fastställa bidragsbelopp för år 2015 till fristående skolor enligt
nedan
- Fordons- och transportprogrammet – inriktningstransport
174 800 kr/elev/år
- Handels- och administrationsprogrammet 101 500 kr/elev/år
- Hotell- och turismprogrammet 111 000 kr/elev/år
- Humanistiska programmet 106 600 kr/elev/år
2. att fastställa bidragsbelopp för de program som anordnas i egen regi
enligt bifogad förteckning

Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

UN. 2014.552.612

§ 38
Beslut i ärende gällande Lärlingscentrum - Östersjöskolan
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Vi vill skapa ett lärlingscentrum på Östersjöskolan. Det ska ansvara för
all lärlingsutbildning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Fördelarna med en sammanhållen lärlingsutbildning med en gemensam
koordination av platser, gemensam tjänstefördelning och gemensam
handledarutbildning är att det skapar en hållbar organisation samt en
tydlig och nära kontakt med näringslivet.
Sedan 2005, då försöksverksamheten LIA (Lärande i Utbildning)
startade, har Utbildningsförvaltningen i Karlskrona arbetat målmedvetet
med att skapa en framgångsrik gymnasial lärlingsutbildning.
Framgångsfaktorer har varit satsningen på en sammanhållen
lärlingsklass, tydliga rutiner för företag och dess handledare och en
egen koordinator. Under samtliga läsår, förutom ett, har lärlingarna varit
organiserade under en skola och en rektor. Det som började med åtta
elever i årskurs 1 läsår 2005/2006 har nu blivit ett program bestående
av ca 85 elever. 2014/2015 har vi 39 elever i årskurs 1.
Läsåret 2011/2012 infördes den nya gymnasiereformen och ett beslut
togs att samtliga yrkesprogram på Utbildningsförvaltningen skulle
erbjuda gymnasial lärling. Det konstaterades relativt snart att skolorna
inte var förberedda på den arbetsinsats och samplanering samt
kompetens som utbildningen av gymnasiala lärlingar kräver. Resultatet
blev därmed att endast fem elever valde att bli lärlingar läsåret
2011/2012.
Genom en omorganisation vid årsskiftet samma läsår flyttades samtliga
lärlingar till Af Chapmangymnasiet, där det fanns erfarenhet av att driva
gymnasial lärlingsutbildning. Tanken var en skola och en rektor för
lärlingarna. Därefter har elevantalet ökat stadigt till nuvarande antal.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

19

Sammanträdesdatum

26 mars 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 38 forts
Lärlingscentrum
Nuläge
Blekinge är ett av de län som har störst ungdomsarbetslöshet i Sverige.
Vi ser det som en självklarhet, att vi som utbildningsanordnare ska göra
vad vi kan för att minska denna ungdomsarbetslöshet. En naturlig väg
är att bygga vidare på det som i nuläget fungerar bra och som vi ser har
stora möjligheter i framtiden, nämligen lärlingsutbildningen.
Vuxenutbildningen har under det senaste året arbetat målmedvetet för
att få igång en lärlingsutbildning för vuxna. Samtidigt har man utökat
samarbetet med gymnasieskolorna gällande sina yrkesutbildningar.
Tidigare erfarenheter visade att en koordinator är kittet i utbildningen.
Under hösten 2014 anställdes ytterligare en som fick i uppdrag att
arbeta nära nuvarande koordinator på den gymnasiala
lärlingsutbildningen.
Tillsammans koordinerar de elever från båda enheterna. De eventuella
olikheterna i enheternas organisation överskuggades av målsättningen
att skapa en bra lärlingsutbildning oavsett om eleven är vuxen eller går
på gymnasiet. Det existerar också ett nära samarbete mellan
skolledningarna i de två verksamheterna. På ett målmedvetet sätt gör
de det möjligt att dela tjänster och administration för att skapa bra
förutsättningar för utbildningen. I nuläget är det ca 30 elever som
utbildas som lärlingar inom Vuxenutbildningen. Merparten inom vård
och omsorg. Ytterligare en vinst är att samarbetet mellan de två
enheterna, Vuxenutbildningen och Af Chapmangymnasiet, skapar en
bärkraftig organisation som inte är så sårbar för svängningar i
elevantalet samt att det finns ett större underlag för att skapa attraktiva
tjänster för undervisande personal.
Som nämnts ovan har framgångsfaktorerna för den gymnasiala
lärlingsutbildningen och Vuxenutbildningens elever varit flera. Att skapa
en sammanhållen organisation för samtliga lärlingar oavsett tillhörighet
ses som en nödvändighet. Historiskt ser vi att försök att dela upp
organisationen och låta flera bära ansvaret inte fallit väl ut. Då en klass
med lärlingar kan bestå av elever från upp till 11 olika yrkesprogram
förstår man att det är en unik utbildning. Det krävs ett mycket noggrant
uppföljningssystem och en unik timplan för varje elev. Lägg därtill all
administration som krävs för att anskaffa praktikplatser, skriva kontrakt,
följa upp och kvalitetssäkra elevens utbildning och företaget, ansöka om
statsbidrag, utbetalning av statsbidrag till företagen, utbetalning av extra
ersättning till eleverna m.m. En sammanslagning av dessa funktioner är
en nödvändighet för att få till stånd en bra organisation och en
ekonomisk hållbar sådan.
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§ 38 forts
Lärlingscentrum
Vuxenutbildningen har nyligen startat sin resa mot att skapa en bra
lärlingsutbildning men har redan kommit långt. Man har konstaterat och
bedömt att antalet elever som önskar bli lärlingar inom vuxenutbildningen kommer att öka då intresset är så stort redan. Inom den
gymnasiala lärlingsutbildningen har SAAB redan aviserat att de behöver
minst 10 platser varje år under flera år framöver. Utöver det behov som
redan finns hos andra företag. Det ser mycket ljust ut för både
vuxensidan och den gymnasiala sidan. Dock bör vi undvika de
barnsjukdomar som följer med i form av administration och organisation
samt brist på erfarenhet. Vi ser i detta läge en möjlighet att skapa en
sammanhållen lärlingsutbildning – ett lärlingscentrum.
I nuläget finns den samlade kompetensen på Östersjökolan som är en
filial till Af Chapmangymnasiet. En målmedveten satsning har gjorts på
att skapa en plats där lärlingseleverna känner sig hemma och där de
kan få stöd och undervisning. Renoveringar har gjorts så att
undervisande lärare i de gymnasiegemensamma ämnena har bra
arbetsplatser och undervisningssalar. Båda koordinatorerna, rektorn för
de gymnasiala lärlingarna samt studie- och yrkesvägledaren har
arbetsplatser och tid förlagd i lokalen. I skrivandets stund genomförs
ytterligare renoveringar som tillskjutits tack vare det statsbidrag som
tillfallit lärlingsutbildningen.
Framtiden
Ett lärlingscentrum bör etableras på Östersjöskolan. Det bör ha en chef
som ansvarar för verksamheten och kan tillika vara rektor för de elever
som är inskrivna på dennes skola. Som chef ansvarar hen för att
organisera ett lärlingscentrum för samtliga ungdomar och vuxna som
väljer att bli lärlingar i Karlskrona kommuns regi oavsett förvaltning.
Dennes målsättning är att skapa en hållbar lärlingsutbildning för både
gymnasieelever och vuxna.
I lärlingscentrumet finns undervisande lärare, både i de teoretiska
ämnena och yrkesämnena, koordinatorer, samt stödfunktioner i form av
administrativ personal och vägledare. Att samla kompetensen på detta
sätt, både bildligt och bokstavligt, är som sagt en framgångsfaktor.
Eftersom de stora framgångsfaktorerna är den samlade kompetensen,
samarbete över gränserna och en bärkraftig organisation ser vi det som
naturligt att även lärlingarna inom Vuxenutbildningen bör ingå i detta
lärlingscentrum.
forts.
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§ 38 forts
Lärlingscentrum
Vi ser att flera fördelar i att skapa ett lärlingscentrum:
– det finns lämpliga och nyrenoverade lokaler på Östersjöskolan som
är anpassade för moment i yrkeskurser som inte kan genomföras ute
i företagen.
– samarbetet skapar avgörande samordningsmöjligheter för
koordinatorerna gällande lärlingsplatser.
– all administration som kontraktskrivande, ansökan om statsbidrag,
utbetalning av statsbidrag, matersättning m.m. kan göras gemensamt
och inte i två organisationer.
– vi kan effektivisera kursgrupperna och göra gemensamma inköp,
som arbetskläder etc.
– vuxenlärlingarna får ta del av gymnasiets kompetens i form av
utbildade yrkeslärare, vilket är en förutsättning för att fortsätta
utveckla lärlingsverksamheten inom vuxenutbildningen.
– samtliga elever får en tillhörighet och en plats, ett centrum, dit de kan
vända sig.
– man kan gemensamt anordna de obligatoriska
handledarutbildningarna för handledarna på företagen.
– den erfarenhet och kunskap som finns hos gymnasiets
lärlingsutbildning kommer fler till del.
– det blir en ekonomisk hållbar organisation
– vi skapar en lärlingsidentitet vilken är viktigt för personalen och inte
minst för eleverna.
– vi skapar en tydlig kontakt med näringslivet gällande
lärlingsutbildningen vilket de efterfrågar.
I budget 2015 och planer för 2016 – 2016 så har Kunskapsnämnden
fått följande direktiv:
Kommunen ska främja lärlingsplatser både inom sin egen verksamhet
och hos näringslivet.
Utifrån detta direktiv skall det formuleras en handlingsplan i vilken vi
föreslår att skapandet av ett Lärlingscentrum är en naturlig väg att gå
för att uppfylla direktivet. Samtliga handlingsplaner skall redovisas i
KSN i mars 2015.
forts.
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§ 38 forts
Lärlingscentrum
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att ge förvaltningschef i uppdrag att undersöka möjligheterna att
införa ett lärlingscentrum på Östersjöskolan i kunskapsförvaltningens
regi med start läsåret 2016/2017.
2. att till arbetsmarknadsnämnden föreslå att de bör inleda ett
samarbete med Kunskapsförvaltningen med avsikt att
vuxenutbildningens lärlingselever ska ges möjlighet att ingå i ovan
nämnda lärlingscentrum.
Yrkande:
Lotta Antman (SD), Pernilla Persson (C), Emma Swahn Nilsson (M),
Ann-Louise Trulsson (KD) och Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag
Kunskapsnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

KSN. 2015.299.041

§ 39
Beslut i ärende gällande Smarta mål och direktiv
I budget 2015 (kap 6) och planer för 2016 – 2017 som antagits av
kommunfullmäktige anges fem utvecklingsområden som ska prioriteras
för att nå Vision 2030. Dessa fem prioriterade utvecklingsområden är:
Attraktiv livsmiljö, Snabba kommunikationer, Utbildning och kunskap,
Upplevelsernas Karlskrona, Näringslivets Karlskrona
Dessutom har ett antal mål och direktiv tagits fram under rubriken
Karlskrona kommun som arbetsgivare och förebild
I det styrsystem för verksamheterna och ekonomi har man sedan i
kommunstyrelsen tagit fram hur dessa utvecklingsområden och de mål
och direktiv som faller under dem, ska hanteras av respektive nämnd
och bolag. I korthet innebär detta att samtliga nämnder och bolag som
”omfattas” av något av de mål som finns i budgeten skall göra en egen
målformulering.
Dessa målformuleringar skall sedan vara SMARTA mål. Det vill säga
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och
Ansvarsfördelade. I det direktiv som sedan utdelats skall den nämnd
eller det bolag som ”ansvarar” för direktivet göra en handlingsplan.
Handlingsplanen ska innefatta en tidplan, en ansvarsfördelning inom
den egna nämnden/ styrelsen, en aktivitetsplanering, samt en
bedömning av resursåtgång.
Direktiv ska, om inte annat anges tydligt i fullmäktiges formulering av
direktivet, kunna uttolkas av ansvarig nämnd såsom giltigt för såväl ett
verksamhetsår som över två eller flera år.
forts.
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§ 39 forts
Beslut i ärende gällande Smarta mål och direktiv
Processen inom KSF
Inom KSF har fullmäktiges mål och direktiv processats i organisationen.
De tjänstemän som arbetar med kvalitet- och utveckling började titta på
målen och direktiven genom att brainstorma fram vad som kunde
inrymmas i dessa mål utifrån kunskaper om våra verksamheter.
Därefter fick samtliga rektorer och förskolechefer möjlighet att göra
detsamma vid en verksamhetsträff. Efter en sammanställning av
synpunkter som inkommit så tog den förstnämnda gruppen an sig
uppdraget att göra dessa mål till SMARTA mål samt fördelade ut
uppdragen i organisationen gällande de handlingsplaner som ska tas
fram utifrån våra direktiv.
Direktiv
Kunskapsförvaltningen har tilldelats ansvar för åtta stycken direktiv. I
instruktionerna för direktiven framgår att nämnderna ansvarar för att
skapa handlingsplaner för ett eller flera år i syfte att verkställa direktivet.
Förutom de direktiv som kunskapsnämnden blivit tilldelade att ansvara
för, skall nämnden även medverka i direktiv som kan påverka
nämndens verksamhetsområden, men som andra nämnder ansvarar
för.
De olika direktiven som kunskapsnämnden tilldelats, har fördelats på
olika tjänstemän med ansvar för att skapa de åtta handlingsplanerna.
En mall har skapats för kunskapsnämndens handlingsplaner, i syfte att
få likvärdighet, igenkänning samt stöd för att handlingsplanernas olika
delar ska finnas med.

Kunskapsnämndens arbetsutskott föreslår kunskapsnämnden
besluta
1. att fastställa föreslagna SMARTA mål.
2. att fastställa struktur och övergripande plan för handlingsplaner.
Yrkande:
Lotta Antman (SD) yrkar att i handlingen Smarta mål och
handlingsplaner, under rubriken hållbart resande komplettera indikatorn
med ”nyttjandegrad” samt att, under rubriken andel nöjda medarbetare i
Karlskrona kommun ska öka, komplettera med ”vid 2015 års HME
(”medarbetarenkät”) ska det sammanlagda medelbetyget för KSF:s
medarbetare ha ökat med 5 % i förhållande till förra mättillfället”
forts.
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§ 39 forts
Beslut i ärende gällande Smarta mål och direktiv
Proposition och beslut:
Ordförande ställer proposition på Lotta Antmans (SD) tilläggsyrkande i
texten mot förvaltningens förslag och finner att kunskapsnämnden
beslutar enligt Lotta Antmans (SD) förslag.

Kunskapsnämnden beslutar således
1. att fastställa föreslagna SMARTA mål,
2. att fastställa struktur och övergripande plan för handlingsplaner med
nedanstående ändringar.
3. att i handlingen Smarta mål och handlingsplaner, under rubriken
hållbart resande komplettera indikatorn med ”nyttjandegrad” samt att,
under rubriken andel nöjda medarbetare i Karlskrona kommun ska
öka, komplettera med ”vid 2015 års HME (”medarbetarenkät”) ska
det sammanlagda medelbetyget för KSF:s medarbetare ha ökat med
5 % i förhållande till förra mättillfället
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

KSN. 2015.299.041

§ 40
Beslut i ärende rörande lokal försörjningplan
Behovet av lokaler för de kommunala verksamheterna varierar över
tiden. Införandet av nya lagar och förordningar påverkar också på vilka
sätt de befintliga lokalerna kan användas och förändras, utifrån nya
förutsättningar. För att undvika onödiga kostnader för outnyttjade
lokaler är det därför angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens
utbud av lokaler. Det kräver kontinuerlig lokalresursplanering, vilket
omfattar att:
• Olika verksamheter har goda och ändamålsenliga lokaler.
• Lokalerna anpassas till verksamheternas behov, allteftersom dessa
förändras.
• Fastighetsförvaltning utförs på ett rationellt sätt.
• Olika myndighetskrav tillgodoses.
Bakgrund
Lokalkostnaderna för Kunskapsnämndens verksamhetslokaler utgör
cirka 15 % av nämndens budget. Det är därför av största vikt att det
finns en långsiktig lokalplanering för vilka lokaler verksamheten
behöver, samt att dessa är i gott skick. Det är också viktigt att behoven
av lokalförändringar tidigt identifieras och planläggs.
Barn- och Ungdomsnämnden beslutade den 20 mars 2012, att en
rullande lokalförsörjningsplan för de kommande 10 åren, årligen skall
upprättas och revideras. Lokalförsörjningsplanen 2013-2022, var den
första planen som upprättades utifrån detta beslut.
Samma år, 2012, slöts den blocköverskridande
Skolöverenskommelsen, vilken stakade ut den grundläggande
skolstrukturen i Karlskrona kommuns förskolor och grundskolor för
kommande år framöver. Trots detta beslut, gör de ständiga behoven av
förändringar, utifrån bl.a. volymförändringar och varierande elevkullar,
det svårt att i tillräckligt god tid kunna bedöma efterfrågan på lokaler.
forts.
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§ 40 forts
Beslut i ärende rörande lokal försörjningplan
Uppförandet av nya byggnader för att tillgodose en förändrad
efterfrågan innebär också stora kostnader och gör kanske att
nödvändiga beslut fördröjs. Dessa kostnader skall dessutom prioriteras
inom kommunens övriga behov av investeringar.
Detta kräver en god och tydlig lokalförsörjningsplan, för att hela tiden
kunna anpassa mängden lokaler efter verksamhetens behov.
Genom en långsiktig och strategisk lokalplanering kan därmed
verksamheterna ha tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler, till en
rimlig kostnad, samtidigt som ett överutbud undviks.
Lokalförsörjningsplanen 2014-2023.
För att lyckas med lokalresursplaneringen måste arbetet vara väl
förankrat i hela organisationen. Det behöver också finnas en samsyn
kring att målet med lokalresursplanering, för att därigenom kunna
uppnå en så hög kommunnytta som möjligt.
Eftersom det tar ungefär 1,5 till tre år, från det att byggandet av nya
lokaler först beslutas, tills det att de står färdiga att användas, krävs
långsiktig framförhållning och planering. För att kunna tillhandahålla de
lokaler, som tillgodoser verksamhetens behov långsiktigt, måste det
finnas bedömningar som sträcker sig mer än tre år framåt i tiden.
Föreslagen Lokalförsörjningsplan för 2014-2023 har beslutet i
Skolöverenskommelsen från 2012 och de kända volymförändringar som
kommunens prognoser visar, som utgångspunkter. Prognosen visar att
volymökningar finns att vänta både för såväl förskolan som
grundskolans olika delar, vilka kräver de lokalförändringar som
Lokalförsörjningsplanen redovisar.
Detta ställer stora krav på den gemensamma planeringen och förmågan
av att kunna genomföra nödvändiga förändringar av lokalutbudet. För
att kunna uppnå så god kommunnytta som möjligt, gäller att tillgodose
verksamheternas behov av lokaler för att verksamheterna dels skall få
en så god arbetsmiljö som möjligt och dels skall kunna hålla den höga
kvalitet som kommunens mål avser att uppnå.
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§ 40 forts
Beslut i ärende rörande lokal försörjningplan
Kunskapsnämndens arbetsutskott föreslår kunskapsnämnden
besluta
1. att fastställa föreslagen lokalförsörjningsplan samt,
2. att uppdra åt förvaltningen att under hösten 2015 komplettera med
den del som rör gymnasieskolan.
Yrkande:
Pernilla Persson (C) yrkar att lokalförsörjningsplanen sänds till
budgetberedningen.
Lotta Antman (SD) och Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till Pernilla
Perssons (C) tilläggsyrkande.
Proposition och beslut:
Ordförande ställer proposition på Pernilla Perssons (C) tilläggsyrkande
mot förvaltningens förslag och finner att kunskapsnämnden beslutar
enligt Pernilla Perssons (C) tilläggsyrkande.
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att fastställa föreslagen lokalförsörjningsplan samt,
2. att uppdra åt förvaltningen att under hösten 2015 komplettera med
den del som rör gymnasieskolan.
3. att lokalförsörjningsplanen sänds till budgetberedningen
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

KSN. 2015.300.102

§ 41
Beslut i ärende rörande val
Ordförande Chatarina Holmberg (S) föredrar ärendet. Rifad Rahman
(MP) har avsagt sig sin plats som ersättare i kunskapsnämnden och
dessutom som adjungerad ersättare i kunskapsnämndens
arbetsutskott. Ersättare i kunskapsnämnden är Frode Jadbrant (MP)
efter beslut i kommunfullmäktige den 19 mars 2015. Ärendet gäller
således val av ny adjungerad ersättare i kunskapsnämndens
arbetsutskott.
Förslag till adjungerad ersättare i kunskapsnämndens
arbetsutskott lämnas
Åsa Gyberg-Karlsson föreslår: Frode Jadbrant (MP)
Vid kunskapsnämndens sammanträde den 26 februari 2015 lämnades
en vakant plats åt Miljöpartiet som ersättare i Springerska fonden.
Ärendet gäller således val av ersättare i Springerska fonden
Följande förslag till ersättare i Springerska fonden lämnas
Åsa Gyberg-Karlsson föreslår: Frode Jadbrant (MP)

Kunskapsnämnden beslutar således
1. att till adjungerad ersättare i kunskapsnämndens arbetsutskott välja
Frode Jadbrant (MP)
2. att till ersättare i Springerska fonden välja Frode Jadbrant (MP)
__________
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§ 42
Delegationsbeslut
Se förteckning över fattade beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
__________
Förteckning finns tillgänglig på kunskapsförvaltningen.
__________
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§ 43
Meddelanden, skrivelser och rapporter
1. Kommunfullmäktige 2015-02-12 § 34 Investering i förbättrat
ventilationssystem vid Ramdala skola.
2. Kommunfullmäktige 2015-02-12 § 37 Ändrad tidplan för verksamhetsoch ekonomistyrning.
3. Kommunstyrelsen 2015-03-03 § 58 Sammanställning av åtgärder efter
den externa utredningen med anledning av ett barn dödsfall i april
2014.
4. Kommunstyrelsen 2015-03-03 § 68 Säkerhetsbokslut 2014Trygghet och säkerhet.
5. Drift- och servicenämnden 2015-02-24 § 30 Ansökan om
projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad och
renovering av Rödebyskolans kök
6. Drift- och servicenämnden 2015-02-24 § 31 Priser vid försäljning av
måltider inom kostavdelningens verksamhetsområde från och med den 1
mars 2015
7. Samverkansprotokoll, Sunnadals skolområde 150203
__________
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§ 44
Kurser/konferenser
Tobias Ekblad, kvalitets- och utvecklingschef, undrar vilka ledamöter
som önskar transport från Karlskrona till Kallinge flygplats i samband
med Skolriksdag 2015. Ledamöterna ska maila svar till Tobias Ekblad
senast den 27 mars 2015.
__________
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§ 45
Övriga frågor
Lotta Antman (SD) undrar om huruvida baracker ska användas i
skolverksamheten i Holmsjö med tanke på de nyanlända.
Göran Palmér, förvaltningschef svarar.
__________
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 23 april 2015

§ 46

Information om sammanställning av barn- och elevolycksfall samt tillbud i
förskola, grundskola och fritidshem under 2014.

§ 47

Information gällande redovisning av klagomål och synpunkter, hösten 2014
avseende f.d. BUN:s verksamheter

§ 48

Beslut i ärende gällande samordning för vissa förskolelokaler hos
Karlskronahem

§ 49

Beslut i ärende gällande personuppgiftsbiträdesavtal för projektet Google
Apps for Education

§ 50

Beslut i ärende gällande ekonomi- och personaluppföljning per mars månad

§ 51

Beslut i ärende gällande kunskapsnämndens handlingsplaner kopplade till
fullmäktiges direktiv

§ 52

Delegationsbeslut

§ 53

Meddelanden, skrivelser och rapporter

§ 54

Övriga frågor
__________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, vån 4, Vuxensektionen
torsdagen den 23 april 2015 kl. 08.30 – 11.35
Beslutande

Ordförande
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Roland Andréasson (S)
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Ulrica Svensson (S)
Anna Strömqvist (S) §§ 46-51 08.30-11.30
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Robin Kullberg (FP)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Ersättare

Susanne Öhrn (S)
Ola Palmgren (M)
Heini Ståhlberg (M)
Sarah Petersson (SD)
Hans-Göran Håkansson (FP)

Tjänstgörande ersättare Louise Sabel (S)
Sarah Petersson (SD)
Susanne Öhrn (S) §§ 52-55
Tjänstemän Förvaltningschef
Kvalitetschef
Kvalitets/utv.chef
Controller
Kvalitetscontroller
Lokalsamordnare

Göran Palmér
Anja Eklund
Tobias Ekblad
Peter Arkeklint §§ 47 del av – 50 beslutsdel
Marina Eriksson
Mats Fredh § 49

Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Ulrica Svensson (S)

Justerade paragrafer

§§ 46-54
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Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Ulrica Svensson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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§ 46
Information om sammanställning av barn- och elevolycksfall samt
tillbud i förskola, grundskola och fritidshem under 2014.
Marina Eriksson, kvalitetscontroller, föredrar ärendet. Nytt för 2014 års
sammanställning jämfört med tidigare är möjligheten att särskilja
olycksfall och tillbud.
Sammanställningen behandlar bland annat olikheter mellan områdena,
att lekrelaterade olycksfall dominerar, skillnad gällande pojkar och
flickor, hur barngruppernas storlek och personaltäthet påverkar samt
antalet tillbud och i vilken kategori.
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________
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§ 47
Information gällande redovisning av klagomål och synpunkter,
hösten 2014 avseende f.d. BUN:s verksamheter
Marina Eriksson, kvalitetscontroller, föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen har använt sig av detta system i tre terminer och
det beskriver förvaltningens kunders upplevda kvalitet av
verksamheten. Redovisningen avser klagomål och synpunkter som
registreras och hanteras av cheferna i verksamheten samt klagomål
och synpunkter som registreras och hanteras på förvaltningsnivå.
Klagomål och synpunkter registreras i kategorierna måltider,
organisation, inom- och utomhusmiljö samt bemötande.
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

5

Sammanträdesdatum

23 april 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KSN. 2015.742.291

§ 48
Beslut i ärende gällande samordning för vissa förskolelokaler hos
Karlskronahem
Mats Fredh, lokalsamordnare, föredrar. Karlskrona kommuns
hyreskostnader för verksamhetslokaler inom förskola och grundskola
utgör ungefär 15 % av Kunskapsnämndens budget. Det är av stor vikt
att de hyreskontrakt som förvaltningen tecknar, står i relation till den
ändamålsenlighet och standard som lokalerna erbjuder.
Bakgrund
Karlskrona kommun har sedan tidigare tagit ett inriktningsbeslut att, i så
stor utsträckning som möjligt, förlägga verksamhet i kommunägda
lokaler. Detta är dock inte möjligt överallt, utan kontrakt har också
tecknats med externa hyresvärdar.
Hyresnivån för förvaltningens förhyrda verksamhetslokaler varierar,
beroende på olika påverkansfaktorer och ligger i genomsnitt på cirka
1400 kr per m2 och år.
Behov av anpassningar
Hyresnivån sätts bl.a. utifrån kontraktets längd, men också utifrån vilka
verksamhetskrav förvaltningen ställer på lokalerna som förhyrs. Det kan
t.ex. röra sig om standarder av olika slag, som ventilation eller
akustikmiljö, m.m. Ibland uppstår också behov av underhåll av
lokalerna, som inte reglerats i gällande kontrakt. Det kan gälla åtgärder
som byten av köksutrustning, ventilationsteknik eller ibland ommålning
eller tapetsering.
Omfattande renoveringar, som t.ex. ventilationsbyten, är kostsamma
och påverkar hyresnivån, då fastighetsägaren behöver göra
avskrivningar av den gjorda investeringen under ett antal år.
Det är också viktigt att förvaltningen bevakar hyresnivån av de enskilda
objekt som förhyrs, samt att försöka påverka kostnaden av de högsta
hyrestaxorna.
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§ 48 forts
Samordning av hyror för vissa förskolelokaler hos Karlskronahem.
Ekonomi/investerings- och hyreskostnad
I denna redogörelse vill förvaltningen, utifrån underlag ifrån Drift- och
Serviceförvaltningen, föreslå en omförhandling av två hyresavtal slutna
med Karlskronahem. Resultatet av förslaget förväntas bli en ökning av
bruttohyran med 192 kr per m2 och år, sammantaget för de två
hyresobjekten, under fem år. Eftersom Backens årshyra kommer att
minska, blir nettohöjningen av hyran för de två objekten 126 kr per m2,
eller totalt 125 588 kr per år, under fem år.
Den stora vinsten i förslaget är att vi får nödvändiga
ventilationsinvesteringar i Smörblommans lokaler utförda genom
hyresvärdens försorg och inkluderade i hyreskostnaden. En annan
viktig och principiell fördel är att den nu gällande högsta
årshyreskostnaden, för objektet Backens förskola, sänkts från 2264 kr
per m2 till 2052 kr.
Kontraktstiden för Backens och för Smörblommans förskolelokaler
förlängs. Backens kontrakt förlängs från tre till fem år och
Smörblomman från 4 månader till fem år. Därefter blir den löpande
kontraktstiden tre år i taget för båda hyresobjekten.
Eftersom förvaltningens bedömning nu är sådan, att dessa
verksamhetslokaler kommer att behövas, ytterligare i minst fem år till,
blir denna förändring inget framtida problem för verksamheten.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att uppdra åt drift- och servicenämndens fastighetsförvaltning att
slutföra hyresförhandlingen med Karlskronahem, enligt detta
förslag.
Yrkande
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar tillägg av en andra attsats att
förvaltningen inför framtida beslut om nya hyror gör konsekvensbeskrivning och redogör motiveringen samt eventuella alternativ.
Lotta Antman (SD) yrkar att ärendet återremitteras och ber
förvaltningen presentera orsaken till varför hyran på förskolan Backen
är så hög.
Roland Andreasson (S) yrkar avslag på Lotta Antmans yrkande om
återremiss samt bifall till förvaltningens förslag
forts.
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§ 48 forts
Samordning av hyror för vissa förskolelokaler hos Karlskronahem.
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på om ärendet
ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
idag.
Därefter ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag mot
Emma Swahn Nilsson (M) tilläggsyrkande och finner att
kunskapsnämnden beslutar enligt Emma Swahn Nilssons förslag.
Kunskapsnämnden beslutar
1. att uppdra åt drift- och servicenämndens fastighetsförvaltning att
slutföra hyresförhandlingen med Karlskronahem, enligt detta
förslag.
2. att förvaltningen inför framtida beslut om nya hyror gör konsekvensbeskrivning och redogör motivering samt eventuella alternativ.
__________
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Akten

KSN. 2015.743.005

§ 49
Beslut i ärende gällande personuppgiftsbiträdesavtal för projektet
Google Apps for Education
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet. Under hösten 2014
genomfördes ett projekt gemensamt inom barn- och
ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen med målet att
utvärdera en ny tänkbar plattform för lärande, Google Apps for
Education (GAFE).
Avtalet för den nuvarande lärplattformen LearnPoint, som idag används
inom gymnasieskolan, löper ut vid halvårsskiftet 2015 och plattformen
används inte längre inom den övriga verksamheten.
Ett allt större intresse bland rektorer och lärare, inom samtliga
skolformer, för den helt molntjänstbaserade plattformens möjligheter till
ökad måluppfyllelse, resulterade i beslut om genomförande av
pilotprojekt GAFE.
Pilotprojektet genomfördes och utvärderades, i huvudsak inom
gymnasieskolan, innan beslut fattades av förvaltningschef under
februari 2015 om införande av GAFE i full skala på gymnasiet och i
form av pilotstudier vid Trossö skolområde inom grundskolan.
Personuppgiftsbiträdesavtal
Datainspektionen har återkommande kritiserat kommuners hantering av
personuppgiftsansvar när det gäller personuppgiftsbiträdesavtal
tecknade med Google. Avtalen har i flera fall ansetts ge otillräckliga
instruktioner för hanteringen av personuppgifter.
Kritiken har hörsammats och de standardformuleringar för hantering av
personuppgifter som nu används vid avtalstecknande med Google,
bedöms som tillräckliga avseende Personuppgiftslagen (1998:204).
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§ 49
Personuppgiftsbiträdesavtal för projektet Google Apps for
Education
Avtalstecknande och projektplanering
Det tidigare, för Karlskrona kommun, tecknade standardavtalet med
Google bör kompletteras med ett Personuppgiftsbiträdesavtal samt med
ett tilläggsavtal avseende Googles hantering av personuppgifter i tredje
land: Personuppgiftsbiträdesavtal (). Tilläggsavtal för överföring av
personuppgifter till tredje land ().
Dessa avtal kompletteras i projektplaneringen med den för
Kunskapsförvaltningen genomförda risk- och sårbarhetsanalysen
(se bilaga). En kortare muntlig redogörelse för det genomförda
pilotprojektet GAFE, en beskrivning av plattform och aktuell
projektplanering, samt en kortare redogörelse för den planerade
hanteringen av personuppgifter ges under nämndens sammanträde.
Bilagor
Slutrapport pilotprojekt GAFE
Projektplan GAFE med risk- och sårbarhetsanalys
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att förvaltningschef ges delegation att för kunskapsnämnden teckna
ovan namngivna avtal avseende Google Apps for Education.
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

KSN. 2015.299.041

§ 50
Beslut i ärende gällande ekonomi- och personaluppföljning per
mars månad
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. kunskapsförvaltningen gör
bedömningen att kunskapsnämnden riskerar en negativ
budgetavvikelse vid utgången av 2015 inom spannet 5-16 mnkr.
Före detta barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
redovisade för 2014 en negativ budgetavvikelse om sammanlagt 4,2
mnkr. Beaktat engångstillskott för 2014 och överföring av
vuxenutbildningen till annan nämnd uppgår det samlade ingående
underskottet till 9,5 mnkr för 2015. Nämnden har visserligen tillförts 12
mnkr i utökad budgetram, men där merparten av de resurserna åtgår
för att möta volymökningar (fler barn och elever) i verksamheten.
Förskolechefer och rektorer har nu färdigställt sina budgetar för 2015.
Utifrån detta kan förvaltningen konstatera att många av cheferna har
svårighet att lägga en budget i balans. Sammantaget uppgår
budgetobalanserna till 15 mnkr varav förskola 2,5 mnkr och
grundskola/fritids 12,5 mnkr. Detta är en försämring jämfört med
tidigare år. Redovisade budgetobalanser får anses vara aktuell prognos
för 2015.
För gymnasieverksamheten prognosticeras en negativ budgetavvikelse
om 1,5 mnkr.
Antalet barn/elever som antingen är asylsökande eller nyanlända har
sedan starten av höstterminen 2014 och fram till idag med ökat med
125 elever/barn. Den absoluta merparten av ökningen har skett inom
grundskolan. I månadsskiftet mars/april 2015 fanns det totalt 300
barn/elever som antingen är asylsökande eller nyanlända. Detta
innebär ökad belastning/kostnad ute i verksamheterna samt att det
också kan komma att få genomslag i volymbudgeten för barn och
elever innevarande år.
forts.
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§ 50 forts
Beslut i ärende gällande ekonomi- och personaluppföljning per
mars månad
Rörligheten i dessa grupper är dock stor. Migrationsverket ansvarar för
utbildningskostnaden för asylsökande barn och kommunen för de
nyanlända. Ersättningen som verksamheten erhåller per barn/elev
täcker inte de faktiska kostnaderna.
Förvaltningen kommer under april och maj genomföra träffar med
chefer som uppvisar obalanser i sin budget för att få klarhet i orsaker
och bakgrund till problemen. Orsaker och åtgärdsförslag samt ny
prognos kommer att presenteras till uppföljningen för maj månad.
Förvaltningen vill även göra nämnden uppmärksam på att drift – och
serviceförvaltningen kommer debitera 3 mnkr mer än 2014 för
måltidsleveranserna samt att det även finns indikationer på att
förändrade principer för debitering av IT-kostnader kommer medföra
ökade kostnader för förvaltningen med ca 1 mnkr.
Ovanstående prognoser indikerar en negativ budgetavvikelse med upp
till -16 mnkr. Kunskapsförvaltningen gör bedömningen att en negativ
budgetavvikelse om 9,0 mnkr kommer kvarstå vid årets slut.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att godkänna uppföljningsrapport per den 31 mars 2015
2. att överlämna uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen och
revisionen för handläggning
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

KSN. 2015.299.041

§ 51
Beslut i ärende gällande kunskapsnämndens handlingsplaner
kopplade till fullmäktiges direktiv
Marina Eriksson, kvalitetscontroller, samt Tobias Ekblad kvalitets- och
utvecklingschef föredrar ärendet.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Vid kunskapsnämndens sammanträde 2015-03-26, fastslogs struktur
och övergripande plan för handlingsplanerna i samband med att de så
kallade SMARTA målen fastställdes. Förvaltningen fick i uppdrag att
återkomma vid nämndens möte i april och redovisa innehållet i de åtta
handlingsplanerna, bilaga 1 till 8. Grunden till planerna är de direktiv
som nämnden tilldelats av kommunfullmäktige.
Handlingsplanernas giltighetstider varierar mellan ett och flera år
beroende på direktivets omfattning. I den övergripande strukturen som
antogs vid marsmötet, framgår vilka av handlingsplanerna som berör
andra förvaltningar.
Den totala kostnaden för alla åtta handlingsplaner uppgår till
20.640.000 varav 16.170.000 är externa kostnader för perioden 20152020.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att fastställa handlingsplanen för direktivet ”Alla elever ska få rätt till
det stöd de behöver genom utvecklandet av elevvårdsteam”,
bilaga 1.
2. att fastställa handlingsplanen för direktivet ”Kommunen ska ta fram
en långsiktig plan för förskolebehovet i hela kommunen”, bilaga 2.
3. att fastställa handlingsplanen för direktivet ”Kommunen ska ta fram
en plan för att fler förskolor i kommunen ska utöka sina öppettider”,
bilaga 3.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

13

Sammanträdesdatum

23 april 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 51 forts
Handlingsplaner för kunskapsnämnden
4. att fastställa handlingsplanen för direktivet ”Fokus i tidigare åren ska
ligga på att utveckla läsförståelsen så att eleverna kan tillgodogöra
sig alla ämnen”, bilaga 4.
5. att fastställa handlingsplanen för direktivet ”Lärare ska ges
förutsättningar till ökad tid med eleverna och modern teknik ska vara
en självklar del i undervisningen”, bilaga 5.
6. att fastställa handlingsplanen för direktivet ”Elevernas rätt till lärarledda
lektioner ska tillgodoses”, bilaga 6.
7. att fastställa handlingsplanen för direktivet ”Kommunens förskolor
och skolor ska erbjuda barnen en giftfri miljö, därför krävs en
noggrann kartläggning av verksamheterna följt av tydliga mål”, bilaga7
8. att fastställa handlingsplanen för direktivet ”Kommunen ska främja
lärlingsplatser både inom sin egen verksamhet och hos näringslivet”,
bilaga 8.
Yrkande
Robin Kullberg (FP) yrkar återremiss där det i attsats 5 vidare utreds
möjligheterna att den digitala utbyggnaden ska vara gjord i samtliga skolor
(accesspunkter), varför och var det ska vara en digital utbyggnad och vem
som ska utföra den, klassuppsättning av bärbara datorer/lärplattor från
årskurs 4-6, utreda syftet utifrån den digitala handlingsplanen och huruvida
elever i åk F-3 ska ha varsin lärplatta.
Lotta Antman (SD) yrkar återremiss där det i attsats 5 framgår att
förvaltningen satsar nödvändiga resurser, men börjar med de enheter som
känner sig redo och villiga att satsa på digital pedagogik oavsett stadium för
att sedan utöka i den takt enheterna känner sig redo samt att koppla hela
direktivet till den digitala satsningen dvs. hur detta leder till att lärare ges
förutsättningar till ökad tid med eleverna.
Emma Swahn Nilsson (M), Ann-Louise Trulsson (KD) och Åsa GybergKarlsson yrkar bifall på Robin Kullbergs (FP) och Lotta Antmans (SD)
yrkande om återremiss av attsats 5.
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att kunskapsnämnden beslutar
enligt Robin Kullbergs (FP) och Lotta Antmans (SD) förslag.
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§ 51 forts
Handlingsplaner för kunskapsnämnden
Kunskapsnämnden beslutar
1. att bifalla attsatserna 1-4 samt 6-8
2. att återremittera attsats 5
__________
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§ 52
Delegationsbeslut
Se förteckning över fattade beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
__________
Förteckning finns tillgänglig på kunskapsförvaltningen.
__________
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§ 53
Meddelanden, skrivelser och rapporter
1. Kommunfullmäktige 2015-03-19 § 45 Avsägelser av kommunala
uppdrag.
2. Kommunfullmäktige 2015-03-19 § 46 Kommunala val.
3. Kommunfullmäktige 2015-03-19 § 49 Finansrapport december
2014.
4. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-09 § 21
Bokslutsberedning 2014.
5. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp,
kunskapsförvaltningen 2015-03-15
6. Beslut ordinarie tillsyn – föräldrakooperativet Ankaret 2015-02-18
__________
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§ 54
Övriga frågor
Emma Swahn Nilsson (M) eftersöker mer information kring Swecomodellen på ett nämndssammanträde framöver.
Ulrica Svensson (S) berättar att hon fått information om att
äldreförvaltningen kommer att ändra sina schematider. Starttid för ett
arbetspass ska bli klockan 05.00 och då finns en risk för att anställda
behöver barnomsorg ännu tidigare. Det är en så länge en fråga på
tjänstemannanivå.
Lotta Antman (SD) har varit på konferensen ”skapande skola” och
kommer att berätta mer om detta vid kunskapsnämndens sammanträde
den 28 maj 2015.
__________
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 28 maj 2015

§ 55

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa – förskola och fritidshem

§ 56

Remissyttrande från kunskapsnämnden över förslag till
organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns POSOM

§ 57

Regler och rutiner vid avstängning från plats på förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg då platsinnehavaren resterar med avgift

§ 58

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid Fischerströmska
gymnasiet

§ 59

Delegationsbeslut

§ 60

Meddelanden, skrivelser och rapporter

§ 61

Kurser/konferenser

§ 62

Övriga frågor

__________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, vån 4, Vuxensektionen
torsdagen den 28 maj 2015 kl. 08.30 – 10.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Roland Andréasson (S)
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Ulrica Svensson (S)
Anna Strömqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Ersättare

Denis Babacic (S)
Heini Ståhlberg (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Frode Jadbrant (MP)

Tjänstgörande ersättare Gun Hånberg (KD)
Denis Babacic (S)
Heini Ståhlberg (M)

Tjänstemän Förvaltningschef
Kvalitets/utv.chef
Kvalitetscontroller
Controller
Chef, resurs och stöd

Göran Palmér
Tobias Ekblad
Marina Eriksson
Ann-Christin Östbergh §§ 55-58 informationsdel
Håkan Karlsson §§ 55-65 beslutsdel

Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Anna Strömqvist (S)

Justerade paragrafer

§§ 55-62
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Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Anna Strömqvist

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

KSN. 2015. 954.611

§ 55
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa – förskola och fritidshem
Ann-Christin Östberg, controller, föredrar ärendet. Maxtaxan infördes
2002 och tillämpas nu av alla kommuner. Taxan bygger på olika
procent av hushållets bruttoinkomst med ett tak för hur hög avgiften kan
bli.
Detta inkomsttak (42 000 kr/mån) har varit oförändrat sedan 2004.
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har nu ändrats och
ändringen innebär att inkomsttaket i maxtaxan fr.o.m. 1 juli 2015
indexeras.
Beloppet fastställs årligen av Skolverket och kommer därefter att
förändras årligen.
Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna för förskola och
fritidshem höjs. Statsbidraget kommer att minska i motsvarande mån
som avgiftsintäkterna beräknas öka för kommunerna.
Förskole- och fritidshemsavgiften i Karlskrona har följt den statligt
beslutade maxtaxenivån som framgår av maxtaxeförordningen.
Karlskrona kommun behöver göra en anpassning av taxan för förskola
och fritidshem så att den överensstämmer med de nya reglerna i
förordningen. Taxan ska alltså kunna förändras utan nya beslut, när nya
belopp för inkomsttaket årligen fastställs av Skolverket.
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§ 55 forts
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa – förskola och fritidshem
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att inkomsttaket och därmed de högsta avgiftsnivåerna för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg årligen indexeras i enlighet med
förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och Skolverkets årliga
meddelande.
2. att indexering av avgiftsnivåerna tillämpas från och med 1
november 2015.
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Räddningstjänsten i östra Blekinge
Äldrenämnden
Akten

KSN. 2015.360.015

§ 56
Remissyttrande från kunskapsnämnden över förslag till
organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns
POSOM
Marina Eriksson, kvalitetscontroller, föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har, efter önskemål från
socialförvaltningen, lämnat förslag på alternativ lösning för POSOMfunktionen i kommunen. Kunskapsförvaltningen har getts möjlighet att
yttra sig över det förslag som arbetats fram gällande ny struktur för
POSOM.
Yttrandet är indelat i två delar
1. Generella synpunkter på förslaget
2. Konsekvenser för kunskapsförvaltningen
1. Generella synpunkter på förslaget
1.1 Fördelar med förslaget
Kunskapsförvaltningen kan se flera fördelar med den föreslagna
operativa POSOM-gruppen. Exempelvis möjliggör förslaget att POSOM
kan fungera stödjande vid krissituationer som rör socialförvaltningen
internt. Vidare finns det fördelar med att fler förvaltningar delar på
ansvaret för det operativa POSOM-arbetet, inte minst genom att fler
förvaltningar och individer bygger upp en kunskap och
handlingsberedskap vid krissituationer.
1.2 Styrgrupp och operativ grupp
I förslaget beskrivs en styrgrupp som sammankallas och gör den
bedömning som idag görs av SOS-alarm/räddningschef, d.v.s. huruvida
den operativa POSOM-gruppen ska aktiveras.
Kunskapsförvaltningen ser en risk i att stödarbetet fördröjs genom att
införa styrgruppens funktion som ett mellanled mellan larm och
stödinsats. Däremot kan vi se ett behov av någon grupp som agerar
styrande under stödarbetet, t.ex. i frågor om resurser.

Sign

Sign

Sign

forts.
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§ 56 forts
Remissyttrande från kunskapsnämnden över förslag till
organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns
POSOM
1.3 Styrgruppens roll i förhållande till den kommunövergripande
krisgruppen
Förslaget med POSOM-styrgrupp behöver sättas in i det sammanhang
som bilden beskriver för att undvika att otydlig rollfördelning uppstår.
Vad är det för skillnad mellan POSOM-styrgrupp och kommunens
krisledningsgrupp? Skulle kanske kommunens krisledningsgrupp också
kunna vara styrgrupp för den operativa POSOM?
Kunskapsförvaltningen upplever att förslagets beskrivning av POSOMstyrgrupp tilldelar gruppen uppgifter som bör hanteras i andra delar av
kommunen eller andra funktioner, i enlighet med ovan nämnd
Ledningsplan samt kommunens Kriskommunikationsplan.
Kommunens krisledningsgrupp
Karlskrona kommuns centrala krisledningsgrupp aktiveras i de fall en
kris inte kan hanteras av den drabbade verksamheten på ett
tillfredställande sätt. Krisledningsgruppen leder den kommunala
verksamheten och värderar vilka resurser som avsätts, såväl
ekonomiska som personella, för att hantera händelsen.
Vid allvarliga och extraordinära händelser blir krisledningsgruppen en
beredningsgrupp till kommunstyrelsens allmänna utskott alternativt till
krisledningsnämnden under ledning av kommundirektören.
Representanter i styrgruppen för trygghet och säkerhet utgör
krisledningsgruppens kärna och består av kommundirektören, tekniska
chefen, servicechefen, räddningschefen samt kommunikationschefen.
Krisledningsgruppen utökas med ledamöter beroende på händelsens
art.
1.4 Styrgruppens representanter i förhållande till krisarbetet på
respektive förvaltning
I förslaget ska förvaltningscheferna i socialförvaltningen,
kunskapsförvaltningen och äldreförvaltningen bilda styrgrupp
tillsammans med räddningschefen. Förvaltningschefen för
socialförvaltningen är sammankallande.
forts.
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Sign
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§ 56 forts
Remissyttrande från kunskapsnämnden över förslag till
organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns
POSOM
I en krissituation eller extraordinär händelse har förvaltningscheferna en
oerhört central och viktig roll i förvaltningens egen krishantering. Det
kan finnas en risk att antingen POSOM-styrgrupp eller förvaltningens
eget krisarbete försenas på grund av att förvaltningschefen förväntas
vara drivande i två separata grupper, vars inledande arbete sannolikt
inträffar samtidigt.

1.5 Föreslagna förvaltningar i den operativa POSOM-gruppen
I förslaget föreslås den operativa POSOM-gruppen bestå av lämpliga
personer från social-, kunskaps-, äldreförvaltningen samt
räddningstjänsten. Kunskapsförvaltningen vill även föreslå att
funktionsstödsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen, genom
kommunhälsan, finns representerade.
Vidare anser kunskapsförvaltningen att förslaget behöver preciseras
tydligare beträffande antalet personer från varje förvaltning/funktion.
Detta är inte minst viktigt för att kunna bedöma och planera
omfattningen av förvaltningens interna stödarbete.
I förslaget nämns både räddningschef och jourhavande räddningschef i
styr- respektive operativ grupp. Detta upplevs som otydligt och behöver
preciseras. Är jourhavande räddningschef detsamma som tjänsteman i
beredskap (TiB)? I så fall bör det begreppet användas.
1.6 Föreslagna uppgifter för den operativa POSOM-gruppen
I förslaget listas en rad övergripande uppgifter samt några uppgifter
under respektive förvaltning. Detta riskerar medföra att det bildas ett
”stuprörstänk” i den operativa gruppen.
Kunskapsförvaltningen föreslår i stället att alla uppgifter i stället görs
generella och gemensamma. Uppgifter som handlar om information bör
ej ingå i POSOM-gruppens arbetsuppgifter, utan hänvisas till
kommunikationsavdelningen i enlighet med kriskommunikationsplanen.
2. Konsekvenser för kunskapsförvaltningen
I en krissituation inom kunskapsförvaltningen har vi med nuvarande
organisation haft möjlighet att erbjuda stöd till berörda av både
POSOM-grupp och med egen intern kompetens från Stödteamet
respektive Resurs och Stödenheten.
forts.
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Sign
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§ 56 forts
Remissyttrande från kunskapsnämnden över förslag till
organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns
POSOM
Det är rimligt att tänka att det är individer ur dessa båda avdelningar
som skulle vara representanter i den föreslagna operativa POSOMgruppen. En konsekvens för kunskapsförvaltningen blir då att något
färre individer/funktioner finns att tillgå i det interna stödarbetet.
I stället vinner vi genom att dessa individer skaffar sig mer och
fördjupad kunskap i krishantering som sedan kan spridas internt.
Förvaltningens interna krisarbete leds av förvaltningschefen. Det är han
som fördelar uppgifter och för arbetet framåt. När krisgruppen aktiveras
är förvaltningschefen en central funktion.
Kunskapsförvaltningen ser en risk i att förvaltningschefen får en
splittrad roll och förväntas samlas i POSOM-styrgrupp samtidigt som
det interna krisgruppsarbetet i förvaltningen ska sättas igång. Det
interna arbetet riskerar därmed att fördröjas. Slutligen betonas att
kunskapsförvaltningen anser att översynen av POSOM är berättigad
utifrån de erfarenheter som kommunen fått erfara under det senaste
året. Det finns en förhoppning om att remiss-förfarandet och de olika
instansernas yttranden kommer att bidra till ett hållbart och tydligt
arbetssätt för POSOM.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att överlämna yttrandet till socialnämnden och kommunfullmäktige
Yrkande
Åsa Gyberg-Karlsson (V) och Lotta Antman (SD) lämnar ett likalydande
yrkande om tillägg att landstinget bereds att yttra sig över kommunens
förslag till POSOM grupp
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Åsa
Gyberg-Karlssons (V) och Lotta Antmans (SD) tilläggsyrkande och
finner att kunskapsnämnden beslutar enligt Åsa Gyberg-Karlssons (V)
och Lotta Antmans (SD) förslag
Kunskapsnämnden beslutar
1. att överlämna yttrandet till socialnämnden och kommunfullmäktige
2. att landstinget bereds att yttra sig över kommunens förslag till
POSOM grupp
__________
Sign

Sign

Sign
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Akten

KSN. 2015.956.611

§ 57
Regler och rutiner vid avstängning från plats på förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg då platsinnehavaren resterar
med avgift
Marina Eriksson, kvalitetscontroller, föredrar ärendet. Redovisningen
ger en bakgrund till den förändring/förtydning som gjorts med koppling
till bland annat barnkonventionen.
Tillämpningen medförde att ett mycket större antal föräldrar resterade
med sina avgifter i jämförelse med idag samt att många skaffade sig
omfattande skulder. I förlängningen skapade det flera negativa
konsekvenser för barnen och kunde inte anses vara i enlighet med
barnets bästa.
Nuvarande tillämpning innebär ett tydligare incitament för föräldrarna att
fullgöra sina skyldigheter. I de få fall där det faktiskt leder till realiserad
uppsägning, kan rutinen hjälpa föräldrarna på längre sikt att få ordning
på sin ekonomi.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att anta föreslagna regler och rutiner för avstängning från plats i
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg då platsinnehavaren
resterar med avgift.
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Akten

KSN. 2015.955.612

§ 58
Utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid
Fischerströmska gymnasiet
Tobias Ekblad, kvalitets- och utvecklingschef, föredrar ärendet.
I skollagens 17 kapitel § 7 står det följande: Utbildningen på ett
introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av
huvudmannen.
På Fischerströmska gymnasiet finns samtliga introduktionsprogram
samlade förutom programinriktat individuellt val som är organiserat hos
övriga gymnasieskolorna vilka har ett eller flera yrkesprogram då det
ska vara nära knutet till ett sådant. Innan gymnasiereformen 2011 fanns
en beslutad plan för det tidigare Individuella programmet.
Efter gymnasiereformen delades det individuella programmet in i fem
nya fristående program; språkintroduktion, individuellt alternativ,
yrkesintroduktion, programinriktat individuellt val och
preparandutbildning.
I och med införandet av fem nya program istället för ett har ett
omfattande arbete gjorts för att sätta nödvändiga strukturer. Detta har
utmynnat i ett förslag till utbildningsplan för introduktionsprogrammen
språkintroduktion, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och
preparandutbildningen. Detta förslag finns bifogat.
Introduktionsprogrammet, programinriktat individuellt val, även kallat
PRIV, är som nämnts ovan utlokaliserat på samtliga gymnasieenheter
och faller därmed under respektive rektors ansvar. En plan för detta
program kommer att tas fram separat i samarbete med dessa
gymnasieenheter.
forts.

Sign

Sign

Sign
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§ 58 forts
Utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid Fischerströmska
gymnasiet
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämndens arbetsutskott
besluta föreslå kunskapsnämnden besluta
att fastställa bifogat förslag till utbildningsplan för
introduktionsprogrammen språkintroduktion, yrkesintroduktion,
individuellt alternativ och preparandutbildning.
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 59
Delegationsbeslut
Se förteckning över fattade beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
__________
Förteckning finns tillgänglig på kunskapsförvaltningen
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 60
Meddelanden, skrivelser och rapporter
1. Kommunfullmäktige 2015-04-23 § 61 Kommunala val
2. Kommunfullmäktige 2015-04-23 § 68 Arbetsmarknadsnämndens
övertagande av vården av allmänna handlingar från kommunstyrelsen
och utbildningsnämnden
3. Kommunfullmäktige 2015-04-23 § 70 Kunskapsnämndens övertagande
av vården av allmänna handlingar från barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden
4. Kommunfullmäktige 2015-04-23 § 73 Resultatreglering och överförande
av investeringsmedel 2014
5. Kommunfullmäktige 2015-04-23 § 74 Redovisning av obesvarade
motioner och medborgarförslag
6. Kommunstyrelsen 2015-03-31 § 123 Förordnande av kommundirektör,
förvaltningschef/kommunikation och förvaltningschef/näringsliv
7. Kommunstyrelsen 2015-05-05 § 133 Projekterings- och
investeringstillstånd ombyggnad Östersjöskolan
8. Kommunstyrelsen 2015-05-05 Projekteringstillstånd B-hall Vedebyskolan
9. Kommunstyrelsen 2015-05-15 § 135 Investeringstillstånd B-hall
Vedebyskolan
10. Drift- och servicenämnden 2015-04-21 § 61 Projekterings- och
investeringstillstånd ombyggnad Östersjöskolan
11. Drift- och servicenämnden 2015-04-21 § 62 Investeringstillstånd B-hall
Vedebyskolan
12. Sveriges kommuner och landsting (SKL) Cirkulär 15:14, Vårpropositionen
och vårändringsbudgeten för år 2015
13. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 150409
14. Tjänstgörande rektor på gymnasieskolorna vid ordinarie rektors frånvaro
15. Beslut ordinarie tillsyn – föräldrakooperativet, Friluftsskolan Nätet
2015-04-17
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 61
Kurser/konferenser
Doing & learning is da shit i Ronneby den 15 juni 2015. De som är
intresserade tar sig dit på egen bekostnad. Deltagare informerar övriga
ledamöter i samband med ett nämndssammanträde.
Chatarina Holmberg uppmanar de som ännu inte har skickat sin rapport
till Göran Palmér angående reflexioner som gjordes på skolriksdagen
att göra detta senast måndagen den 1 juni 2015.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 62
Övriga frågor
Emma Swahn Nilsson (M) rekommenderar samtliga ledamöter att gå
och se Sunnateatern föreställning.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) informerar om att
kunskapsnämnden gett ensemblen på Sunnateatern en gåva.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 25 juni 2015

§ 63

Information i ärende kring förslag till organisationsförändring

§ 64

Information i ärende kring samverkan sydostavtal

§ 65

Beslut gällande dokumenthanteringsplan för kunskapsnämnden

§ 66

Beslut gällande plan för utökade öppettider på kommunens förskolor

§ 67

Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus

§ 68

Beslut i ärende gällande slutlig organisation juni 2015 för gymnasieskolans
årskurs 1 inför läsåret 2015/2016

§ 69

Budgetuppföljning- och personaluppföljningsrapport per 31 maj 2015

§ 70

Delegationsbeslut

§ 71

Meddelanden, skrivelser och rapporter

§ 72

Kurser/konferenser

§ 73
Övriga frågor
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, vån 4, Vuxensektionen
torsdagen den 25 juni 2015 kl. 08.35 – 13.55

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Roland Andréasson (S)
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Anna Strömqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)

Ersättare

Christer Holmberg (S)
Ida Larsson (S)
Denis Babacic (S)
Susanne Öhrn (S)
Sarah Petersson (SD)
Hans-Göran Håkansson (FP)

Tjänstgörande ersättare Louise Sabel (S)
Ola Palmgren (M) §§ 63-73 föredragning 08.35 – 11.55

Tjänstemän Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Controller
HR-specialist
Lokalsamordnare
Kommunarkivarie
Administrativ chef
Controller
Chef, resurs och stöd

Sign

Sign

Göran Palmér
Solvig Ohlsson §§ 63-73 föredragning
Helen Enarsson Allevang §§ 63-73 föredragning
Anders Svensson
Cecilia Westerlund §§ 63-73 föredragning
Mats Fredh §§ 63-67 föredragning
Magdalena Nordin § 65 föredragning
Pia Brante §§ 63-73 föredragning
Ann-Christin Östbergh §§ 63-73 föredragning
Håkan Karlsson §§ 63-73 beslutsärende

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Bengt Fröberg (M)

Justerade paragrafer

§§ 63-73

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Bengt Fröberg

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign

2015 intygar

Sammanträdesdatum

25 juni 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 63
Information i ärende kring förslag till organisationsförändring
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet som avser förslag till
organisationsstruktur, områdesindelning, långsiktigt arbete med fokus
på processarbetet samt att utreda vidare vad som händer framöver i
förvaltningen.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden
att ta informationen till dagens protokoll
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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25 juni 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 64
Information i ärende kring samverkan sydostavtal
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet. Avtalet handlar om en
gemensam strävan att vara en attraktiv gymnasieregion med
gemensamma utvecklingsinsatser och ökade möjligheter för elever att
nå sitt förstahandsval. Avtalsparter är Kalmarsunds gymnasieförbund
(Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner) samt
kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro,
Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd och Växjö

Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden
att ta informationen till dagens protokoll
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Akten

KSN. 2015.1063.004

§ 65
Beslut gällande dokumenthanteringsplan för kunskapsnämnden
Pia Brante, administrativ chef, samt Magdalena Nordin,
kommunarkivarie, föredrar ärendet. Bilagda förslag till
kunskapsnämndens dokumenthanteringsplan föreslås med anledning
av beslutad (KF 141120 § 199) organisation av Karlskrona kommuns
nämnder och förvaltningar.
Förslaget har upprättats utifrån Arkivlagen (1990:782) samt gällande
arkivreglemente för Karlskrona kommun (2000-12-21 § 223).
Arkivreglementets 5§ stadgar att ”Varje kommunalt organ ska upprätta
en plan som beskriver handlingarna och hur dessa hanteras i
organisationen.”
Förslaget till dokumenthanteringsplan har upprättat enligt de nya
föreskrifter som kom 2009 från Riksarkivet och som är baserade på
processer inom utbildningsområdet.
Principerna bakom föreskriften innebär att man tidigare hos
myndigheter klassificerade och redovisade handlingar utifrån deras
yttre form eller funktion, t.ex. protokoll, register, ritningar etc.
Med det nya sättet att redovisa klassificeras handlingarna istället efter
verksamhetsområden och processer vilket tydliggör deras samband
med verksamheten.
Huvudsyftet med föreskrifterna är man vill underlätta återsökning och
styra hanteringen av handlingar, ex. genom systematisk gallring eller
överföring till digitalt bevarande.
forts.

Sign

Sign

Sign
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KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 65 forts
Förslag till beslut gällande dokumenthanteringsplan för
kunskapsnämnden
Kunskapsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
kunskapsnämnden besluta
att dokumenthanteringsplan för kunskapsnämnden fastställs enligt
bilagda förslag.
Yrkande
Ordförande Chatarina Holmberg (S) yrkar tillägg att i underlaget under
rubrik 7 ändra från Förskola och Skola till enbart Skola.
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till Chatarina Holmbergs (S)
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut mot Chatarina Holmbergs (S)
tilläggsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
Chatarina Holmbergs (S) förslag.
Kunskapsnämnden beslutar
1. att dokumenthanteringsplan för kunskapsnämnden fastställs enligt
bilagda förslag
2. att i underlaget under rubrik 7 ändra från Förskola och Skola till
enbart Skola
__________

Sign

Sign

Sign
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Akten

KSN. 2015.195.620

§ 66
Beslut gällande plan för utökade öppettider på kommunens
förskolor
Solvig Ohlsson, verksamhetschef, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden
beslutade i januari 2015, i samband med beslut om utökat anslag till
obekväma tider, att uppdra till förvaltningen att återkomma i maj med
förslag på långsiktiga lösningar.
I kommunfullmäktiges budget för 2015 finns också ett direktiv att en
plan ska tas fram för att fler förskolor i kommunen ska utöka sina
öppettider. Med anledning av detta antog Kunskapsnämnden i april en
handlingsplan för utökade öppettider. Planens resultat ska redovisas
senast 2015-09-30.
Torgbackens förskola är den enhet som idag tar emot barn (förskola
och fritidshem) som har behov av omsorg på kvällar, helger och nätter.
Där finns idag drygt 100 barn inskrivna varav cirka 70 % är förskolebarn
och 30 % fritidshemsbarn. Samtliga fritidshemsbarn och knappt hälften
av förskolebarnen har delad placering, dvs. en placering på en ”vanlig”
förskola/fritidshem under dagtid och sina obekväma tider på
Torgbackens nattis-avdelningar. Hela denna verksamhet är
anslagsfinansierad med drygt 8 miljoner kronor 2015.
Förskolorna har idag generellt öppet mellan 06.00 – 18.00
(6.15 – 18.15). Om möjligt utökar förskolan/fritidshemmet sina
öppettider något om behov finns. Det kan t.ex. innebära att
någon/några dagar per vecka stänger man kl.18.30 och/eller öppnar kl.
05.45. Sådan utökning görs utifrån föräldrarnas behov och i den
omfattning det är möjligt för förskolan att lösa. Dessa förskolor har idag
ingen utökad budget.
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§ 66 forts
Förslag till beslut gällande plan för utökade öppettider på
kommunens förskolor
Behovet och efterfrågan av förskola och fritidshem på obekväma tider
ökar. Alltfler yrkesgrupper har sin arbetstid förlagd till så kallade
obekväma arbetstider vilket innebär att fler familjer också har behov av
omsorg på dessa tider.
Eftersom det är svårt att fastställa det faktiska behovet av förskola och
fritidshem på obekväma tider så är det också svårt att lägga ett konkret
förslag på hur mycket platser som behöver finnas. Det är också svårt att
veta i vilka områden behoven finns. Behovet och den geografiska
placeringen kommer sannolikt också att fluktuera över tid.
Det är troligt att det finns ett större behov av omsorg på obekväma tider
än vad vi idag ser i våra köer. Flera familjer löser sitt omsorgsbehov på
annat sätt t.ex. med hjälp av släktingar, större syskon eller grannar.
Familjer som har dubbla placeringar får själva skjutsa sina barn mellan
berörda enheter vilket är en av anledningarna till att föräldrar önskar
flera förskolor/fritidshem i kommunen med öppet på obekväma tider.
Familjer som bor i ytterområdena i kommunen kan ha långa restider
mellan hem och arbete, vilket innebär att förskolorna i ytterområdena
får önskemål om utökade öppettider.
Förslag till åtgärder tidigast från hösten 2016
- Utifrån sitt geografiska läge och lokalerna möjligheter bedöms
Rosenborgs förskola i centrala Lyckeby som mest lämplig för att
utöka öppettiderna. Förskolan hålls öppen från kl. 05.30 till senast kl.
20.00 samt vid behov också lördag, söndag samt andra helgdagar.
Inga nätter. Denna utökning kan ske tidigast hösten 2016. Antal barn
kommer att variera över tid utifrån faktisk efterfrågan.
forts.
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§ 66 forts
Förslag till beslut gällande plan för utökade öppettider på
kommunens förskolor
- För att ytterligare möta behovet av utökade öppettider
anslagsfinansieras en budgetpost som tillförs en enhet i varje
skolområde om behov finns. Anslagsfinansieringen kan omfatta
maximalt 10 timmar per vecka och enhet. Även en fristående enhet i
kommunen kan, efter ansökan, få denna anslagsfinansiering om
behov finns.
Fortsätter behovet av omsorg på obekväma tider att öka föreslås att
följande åtgärder utreds
- Att mindre utökningar av öppettiderna ske på fler förskolor i
kommunen.
- Att mer omfattande öppettider, som i förslaget om Lyckeby, öppnas
på en förskola per skolområde, succesivt utifrån eventuellt
kommande efterfrågan.
- Att ytterligare en förskola med nattöppet startas
Ekonomi
Utökas öppettiderna på Rosenborgs förskola till kl. 05.30 – kl. 20.00
innebär det
Åtgärd
2,5 timmar ytterligare öppethållande
per dag
14,5 timmar lördag och söndag
Planeringstid motsvarande ca en
heltidstjänst
Summa
10 övriga helgdagar per år
Totalt årsvärde

Timmar
per vecka
12,5

Timmar
per år
650

29
5

1508
260

46,5

2418
150
2 568

Avrundat till 2 600 timmar/år á 315 kr/timmar ger det en total
personalkostnad om 819 000 kronor. Utökade driftskostnader för bl.a.
mat beräknas till 51 000 kronor ger en totalkostnad om 870 000 kronor
per år. Dagtidsverksamheten finansernas utifrån gällande platsbidrag.
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§ 66 forts
Förslag till beslut gällande plan för utökade öppettider på
kommunens förskolor
En generell anslagsfinansiering på 10 timmar till 6 enheter motsvarar 60
timmar per vecka och ett årsvärde om 3 120 timmar till en kostnad per
timme om 310 kr ger en årskostnad på 967 000 kronor per år.
Ett mindre statsbidrag avseende omsorg på obekväma tider, utbetalas
för närvarande men om detta kommer att finnas kvar 2016 vet vi inte i
dagsläget. För 2015 beräknas bidraget till kunskapsnämnden att bli ca
300 000 kronor.
Dessa ökade driftskostnader för omsorg på obekväma tider förs till
beredningen för budget 2016.
Kunskapsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
kunskapsnämnden besluta
att återkomma med dessa förslag vid redovisningen av
handlingsplan för utökade öppettider i september 2015 samt i
samband med internbudgetarbetet inför 2016
Yrkande
Pernilla Persson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Särskilt yttrande
Lotta Antman (SD) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Kunskapsnämnden beslutar att Lotta Antmans särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kunskapsnämnden beslutar enligt kunskapsnämndens
arbetsutskotts förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Drift- och servicenämnden
Akten

KSN. 2015.1064.291

§ 67
Beslut ang. viss upprustning av Ramdala medborgarhus
Mats Fredh, lokalsamordnare, föredrar ärendet. Ramdala medborgarhus har under lång tid fungerat som en del av verksamhetslokalerna för
grundskolan i Ramdala tätort. Dessutom har lokalerna använts för
samhällsservice och som föreningslokal för olika ändamål.
För skolans del så används medborgarhusets lokaler för
idrottsundervisningen i gymnastiksalen, samt med omklädningsrum i
källarplanet för dusch och omklädning, i samband med dessa lektioner.
Dessutom används matsalen för servering av skolluncherna, samt för
frukost och mellanmål för fritidshemmet. I anslutning till matsalen finns
en mindre, omodern yta, som används som serveringskök.
Bakgrund
Ramdalaområdet tillhör ett av flera tillväxtområden i Karlskrona
kommun, där elevantalet sedan några år ökar och enligt prognosen
förväntas öka ytterligare framöver. Områdets kustnära läge är attraktivt
för bostadsetablering och ökad inflyttning i området förväntas, eftersom
nya bostadsområden håller på att växa fram.
Denna tillväxt ställer samtidigt ökat krav på arbetsmiljön i befintliga
skollokaler, gällande utrymme och standard.
Viss anpassning av befintliga skolokaler har redan gjorts för att möta
det ökande elevantalet, genom att delar av ventilationssystemet
uppgraderades under 2014, för att ge möjligheter att kunna ta in flera
elever i befintliga lokaler.
Elevantalet för Ramdala skola har länge legat runt 120 till 130 elever.
Detta var en hanterbar elevvolym i förhållande till de rådande
lokalförhållanden som råder för skolan och medborgarhuset. Under de
senaste två till tre åren har skolans elevantal ökat och är för närvarande
drygt 160. Prognosen pekar på en ökning upp till cirka 180 inom två år
och för de närmaste åren därefter.
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§ 67 forts
Förslag till beslut angående viss upprustning av Ramdala
medborgarhus
Behov av akuta lokalförbättringar
Denna ökning har inneburit att lokalerna i Ramdala medborgarhus
redan nu inte räcker till längre, för att klara av den dagliga
verksamheten, utan flera allvarliga brister i arbetsmiljön har visat sig
finnas. Dessa är följande:
1. Lastkajen, dit den lagade skolmaten levereras, är nu för liten och
klarar inte längre att ta emot den ökade mängden som levereras.
Planerad lösning:
Ombyggnad av lastkaj, som förses med tak och lyft.
2. Ombyggnad av de fyra mindre rum, med dålig arbetsmiljö, som idag
utgör serveringskök och personalrum/omklädningsrum.
Planerad lösning:
Dessa rum slås ihop till ett rum, som blir serverings- eller
mottagningskök och som i framtiden kan användas till kök med
annan användning. Omklädningsrum för kökspersonalen inrättas i
befintligt utrymme i källarplanet.
3. Ventilationen har för låg kapacitet och klarar inte dagens miljökrav
och/eller verksamhetskrav.
Planerad lösning:
I dagsläget finns en gammal ventilationsanläggning med från- och
tilluftsfunktion. Denna ersätts med en helt ny ventilation i hela
byggnaden, försedd även med värmeåtervinning.
4. Matsalens akustikmiljö är undermålig, då det långsmala rummet har
tegelvägg på ena långsidan och glasvägg på motstående sida. Taket
har ljudabsorbenter.
Planerad lösning:
Väggljudsabsorbenter monteras på tegelvägg mot gymnastiksal
5. Medborgarhusets entré saknar full tillgänglighet.
Planerad lösning:
Ombyggnad av entré, genom byte av de två ytterdörrarna mot en
enkeldörr med dörrslagning vänster, samt montage av en ramp,
längs vägg på höger sida.
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§ 67 forts
Förslag till beslut angående viss upprustning av Ramdala
medborgarhus
6. Toaletter med gammal, sliten och omodern inredning, samt avsaknad
av RWC i medborgarhusets hall.
Planerad lösning:
Ombyggnad av rum 1115 och 1116 till två toaletter samt en RWC.
Investeringskostnad
Totala investeringskostnader för material och arbete för ovan angivna
insatser har beräknats av fastighetsavdelningen till 2 775 000 kronor.
Fastighetsavdelningen reducerar därefter bruttokalkylen, med ett
driftsbidrag med – 500 000 kronor, vilket avräknas och anges avse
minskade kostnader utifrån minskat behov av underhåll på ny
anläggning och energibesparingseffekter, i förhållande till den gamla
anläggningen.
Detta innebär att nettokalkylen för kunskapsnämnden blir en
investeringskostnad på 2 275 000 kronor för att åtgärda de akuta
bristerna i arbetsmiljön, som råder i Ramdala medborgarhus.
Kunskapsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
kunskapsnämnden besluta
1. att hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel med 2 275 000 kr.
2. att ge drift- och serviceförvaltningens fastighetsavdelning i uppdrag
att genomföra de i missivet angivna förbättringsåtgärderna.
Yrkande
Lotta Antman (SD) yrkar på återremiss då ärendet saknar de underlag
som behövs för att kunna ta beslut i ärendet. Det vill säga alternativa
förslag, skisser, planlösningar och kalkyler.
Pernilla Persson (C), Bengt Fröberg (M) samt Roland Andreasson (S)
yrkar bifall till förvaltningens förslag
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på om ärendet
ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
idag.
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§ 67 forts
Förslag till beslut angående viss upprustning av Ramdala
medborgarhus
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

KSN. 2015.1062.612

§ 68
Beslut i ärende gällande slutlig organisation juni 2015 för
gymnasieskolans årskurs 1 inför läsåret 2015/2016
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet. Mellan 27 april och 18
maj hade eleverna en möjlighet till omval. Inför läsåret 2015/2016 var
det mer ovisst än tidigare.
Noterbart är att de högskoleförberedande programmen ökar liksom
tidigare men nu även det estetiska programmet.
Yrkesprogrammen popularitet minskar förutom i några fall som i år går
bättre till exempel lärlingsprogrammet, el- och energi samt
sjöfartsprogrammet. Förändringar efter omvalet är minimala. En
övervägande del av eleverna kvarstår vid sitt ursprungliga val.
Följande faktorer ligger till grund för slutliga organisationen:
• Antalet sökande i första hand till respektive program.
• Antalet sökande totalt även de obehöriga.
• Antalet sökande som i nuläget är behöriga.
• Möjligheterna att samläsa med andra program på enheten.
• De sökandes andrahandsval.
Vi lämnar också utrymme att i flera fall ge rektorerna en möjlighet att
fylla på sina program. Totalt har den slutliga organisationen minskats
med 7 platser jämfört med det förslag som togs fram i april.
Förändringen är framförallt på restaurang- och livsmedelsprogrammet,
där antalet platser reducerats på grund av för få sökande.
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§ 68 forts
Beslut i ärende gällande slutlig organisation juni 2015 för
gymnasieskolans årskurs 1 inför läsåret 2015/2016
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att besluta enligt bifogat organisationsförslag.
Yrkande
Pernilla Persson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

KSN. 2015.299.041

§ 69
Budgetuppföljning- och personaluppföljningsrapport per 31 maj
2015
Göran Palmér, förvaltningschef, Anders Svensson, controller, samt
Cecilia Westlund, HR-specialist, föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen överlämnar härmed uppföljningsrapport per maj
2015 till kunskapsnämnden.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att godkänna uppföljningsrapport per maj 2015
2. att godkänna att föreslagna åtgärder 1-4 vidtas
3. att hos kommunstyrelsen begära full täckning för ökade
arvodeskostnader för nämnden samt begära full täckning
för faktiska kostnader för verksamheten som startats i Fur.
4. att ge förvaltningschefen i uppdrag att verkställa åtgärderna
5. att ur kunskapsnämndens investeringsbudget överföra 60 tkr till
arbetsmarknadsnämnden.
6. att överlämna uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen
Yrkande
Pernilla Persson (C) yrkar att godkänna att föreslagna åtgärder 1-4
vidtas enligt följande justering:
1. Andel av befintliga positiva budgetavvikelser för förskolor/grundskolor
och gymnasieskolor per maj månad ska kvarstå vid årets slut.
2. Enheter med stora prognosticerade underskott ska genomföra
begränsade kostnadsreducerande åtgärder.
3. Övriga enheter inom förskola, grundskola och gymnasium får i
uppdrag att vidta tillräckliga åtgärder för att nå ett utfall som balanserar
mot budget.
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§ 69 forts
Budgetuppföljning- och personaluppföljningsrapport per 31 maj
2015
4. All verksamhet åläggs att vara restriktiva och återhållsamma med
kostnader.
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut mot Pernilla Perssons (C)
ändringsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
Pernilla Perssons (C) förslag.
Kunskapsnämnden beslutar
1. att godkänna uppföljningsrapport per maj 2015
2. att godkänna att föreslagna åtgärder 1-4 vidtas enligt följande
justering:
1. Andel av befintliga positiva budgetavvikelser för
förskolor/grundskolor och gymnasieskolor per maj månad ska
kvarstå vid årets slut.
2. Enheter med stora prognosticerade underskott ska genomföra
begränsade kostnadsreducerande åtgärder.
3. Övriga enheter inom förskola, grundskola och gymnasium får i
uppdrag att vidta tillräckliga åtgärder för att nå ett utfall som
balanserar mot budget.
4. All verksamhet åläggs att vara restriktiva och återhållsamma med
kostnader

3. att hos kommunstyrelsen begära full täckning för ökade
arvodeskostnader för nämnden samt begära full täckning
för faktiska kostnader för verksamheten som startats i Fur.
4. att ge förvaltningschefen i uppdrag att verkställa åtgärderna
5. att ur kunskapsnämndens investeringsbudget överföra 60 tkr till
arbetsmarknadsnämnden.
6. att överlämna uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen
__________
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§ 70
Delegationsbeslut
Se förteckning över fattade beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
__________
Förteckning finns tillgänglig på kunskapsförvaltningen
__________
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§ 71
Meddelanden, skrivelser och rapporter
1. Kommunfullmäktige § 86 Svar på medborgarförslag om att utöka
skolskjutsarna från och till kyrkskolan 150603
2. Kommunfullmäktige § 90 Kommunala val 150603
3. Kommunfullmäktige § 94 Uppföljning per den 31 mars 2015 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet 150603
4. Kommunstyrelsen § 135 Investeringstillstånd B-hall
Vedebyskolan 150505
5. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp,
kunskapsförvaltningen 150512
6. Skolverket – Beslut för grundsärskola efter tillsyn 150610
7. Skolverket – Beskrivande data 2014
8. Beslut ordinarie tillsyn gällande Villa Kousholt 150520
9. Beslut om avstängning av elever på gymnasieskolan 150603
10. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 150611
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

21

Sammanträdesdatum

25 juni 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 72
Kurser/konferenser
Ordförande Chatarina Holmberg (S) föreslår att hon och
förvaltningschef Göran Palmér åker på konferens Nyanlända den 18
september 2015.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) föreslår att ledamöter och
ersättare bokar in en halvdag med rektor/förskolechef under hösten
för besök på önskad skola. Förslaget bifölls av kunskapsnämnden.
__________
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§ 73
Övriga frågor
Lotta Antman (SD) redogjorde för sitt besök på konferensen
Skapande skola i Karlshamn den 13 april 2015
__________
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 27 augusti 2015

§ 76

Beslut i ärende angående skolinspektionens föreläggande kring Karlskrona
kommuns utredningsunderlag vid placering särskolan

§ 77

Beslut i ärende angående skolinspektionens föreläggande kring Karlskrona
kommuns förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna

§ 78

Beslut i ärende angående skolinspektionens föreläggande kring Karlskrona
kommuns utveckling av utbildning vid skolenheterna

§ 79

Beslut i ärende angående svar på motion från Sverigedemokraterna
gällande lovskolor

§ 80

Beslut i ärende gällande medborgarförslag att få slippa läxor

§ 81

Beslut i ärende gällande handlingsplanen – ökad tid med eleverna och
modern teknik som en självklar del

§ 82

Beslut i ärende gällande riktlinjer för bostadsförsörjningen –
bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun – remissvar

§ 83

Kompletterande beslut angående Ramdala medborgarhus

§ 84

Beslut i ärende gällande behov av nya förskoleplatser i Nättraby - Ärendet utgick

§ 85

Beslut i ärende gällande behov av kompletterande lokalutbyggnad för
Lyckeby kunskapscentrum - LKC

§ 86

Delegationsbeslut

§ 87

Meddelanden, skrivelser och rapporter

§ 88

Kurser/konferenser

§ 89
Övriga frågor
__________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, vån 4, Vuxensektionen
torsdagen den 27 augusti 2015 kl. 08.30 – 11.35

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Roland Andréasson (S)
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Anna Strömqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Ersättare

Christer Holmberg (S)
Ida Larsson (S)
Ola Palmgren (M)
Heini Ståhlberg (M)
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson
Hans-Göran Håkansson (FP)
Gun Hånberg (KD)

Tjänstgörande ersättare Louise Sabel (S)
Frode Jadbrant (MP)
Tjänstemän Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Kvalitetscontroller
Controller
Lokalsamordnare
Verks.chef/utb.chef
Utredare/adm.chef
Chef, resurs och stöd

Göran Palmér
Solvig Ohlsson
Helen Enarsson Allevang
Marina Eriksson
Anders Svensson §§ 76-85 föredragning
Mats Fredh §§ 76-85 föredragning
Mats-Peter Krantz
Gunilla Ingestad §§ 76-85 föredragning
Håkan Karlsson §§ 76, 83-89 föredragning
§§ 76-89 beslutsärende
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Eva Ottosson (M)

Justerade paragrafer

§§ 76-89

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Eva Ottosson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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Akten

KSN. 2015.1258.617

§ 76
Beslut i ärende angående skolinspektionens föreläggande kring
Karlskrona kommuns utredningsunderlag vid placering särskolan
Göran Palmér, förvaltningschef, Helen Enarsson Allevang,
verksamhetschef samt Marina Eriksson, kvalitetscontroller föredrar
ärendet. I skolinspektionens beslut för grundsärskola efter tillsyn i
Karlskrona kommun framgår att det i Karlskrona kommun finns elever
placerade i särskolan där utredningarna som ligger till grund för
placering, utifrån den rådande lagstiftningen, ej är kompletta.
Från Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Karlskrona Kommun
”Bedömning av brist”
Skolinspektionen konstaterar att Karlskrona kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
Hemkommunen ser till att mottagandet i grundsärskolan föregås av en
utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och
social bedömning, samt att samråd sker med elevens vårdnadshavare.
(7 kap. 5 § skollagen)
Åtgärder
Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att
avhjälpa bristen.
Säkerställa att det för samtliga elever, vilka är mottagna i
grundsärskolan, finns en utredning som omfattar en pedagogisk,
psykologisk, medicinsk och social bedömning.
Motivering till bedömning av brist
Enligt skollagen ska barn som bedöms inte kunna nå upp till
grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, tas
emot i grundsärskolan. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska
föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk,
medicinsk och social bedömning.
forts.
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§ 76 forts
Förslag till beslut angående skolinspektionens föreläggande kring
Karlskrona kommuns utredningsunderlag vid placering särskolan
Skolinspektionen konstaterar utifrån den dokumentation Karlskrona
kommun lämnat samt intervjuer med representanter från förvaltning och
politiker att det för ett antal elever vilka är mottagna i grundsärskolan
saknas en eller flera av de bedömningar i utredningen som förutsätts för
att fatta ett beslut om mottagande.
Främst avser detta den sociala bedömningen, men även andra
bedömningar saknas. Enligt Skolinspektionens tolkning fanns kravet på
en social bedömning även enligt tidigare gällande skollag.
Av dokumentation och intervjuer med förvaltning och politiker framgår
att Karlskrona kommun sedan en tid har utvecklat sina rutiner för
mottagandet av elever till grundsärskolan och att det innebär att det för
alla elever som ska tas emot i grundsärskolan vid tillfället för tillsynen
genomförs en utredning med pedagogisk, psykologisk, medicinsk och
social bedömning.
Utredningen visar att det ännu inte för alla elever som är mottagna i
grundsärskolan finns samtliga bedömningar som ska ingå i den
utredning som ska föregå beslutet om mottagande i grundsärskola.
Mot bakgrund av detta gör Skolinspektionen, trots att Karlskrona
kommun nu har ändrat sina rutiner för mottagande i grundsärskolan,
bedömningen att Karlskrona kommun inte uppfyller kravet på att det för
alla elever mottagna i grundsärskolan ska finnas utredning som
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.
Motivering till föreläggande som ingripande
Då Karlskrona kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av
de föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga
Karlskrona kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för
att avhjälpa bristerna. ”
forts.
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§ 76 forts
Förslag till beslut angående skolinspektionens föreläggande kring
Karlskrona kommuns utredningsunderlag vid placering särskolan
Kunskapsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
kunskapsnämnden besluta
1. att kunskapsförvaltningen i Karlskrona kommun får i uppdrag att
säkerställa att de utredningar som ligger till grund för placeringar i
särskolan är kompletterade och fullständiga senast den 29 oktober
2015
2. att kunskapsförvaltningen ges i uppdrag att se över gemensamma
rutiner för mottagande i grund- och gymnasiesärskolan
Kunskapsnämnden beslutar enligt kunskapsnämndens
arbetsutskotts förslag
__________
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Akten

KSN. 2015.1257.611

§ 77
Beslut i ärende angående skolinspektionens föreläggande kring
Karlskrona kommuns förutsättningar för utbildningen vid
skolenheterna
Göran Palmér, förvaltningschef, Helen Enarsson Allevang,
verksamhetschef samt Marina Eriksson, kvalitetscontroller föredrar
ärendet. I skolinspektionens Beslut för förskoleklass och grundskola
framgår att Karlskrona Kommun inte följer författningskraven inom
ramen för elevhälsa, skolbibliotek och studiehandledning. I Beslut för
Gymnasieskolan framgår att Karlskrona Kommun inte följer
författningskraven inom ramen för studiehandledning.
Från Skolinspektionens Beslut för förskoleklass och grundskolan
efter tillsyn i Karlskrona Kommun 2015
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterar att Karlskrona kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
Huvudmannen ser till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till
elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan
användas förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas
utveckling mot målen. (2 kap. 25 § skollagen; Lgr 11, 2. Övergripande
mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar)
Huvudmannen ser till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till
skolbibliotek, som kan användas för att stödja elevernas lärande och
utveckling. (2 kap. 36 § skollagen; Lgr 11, 2. Övergripande mål och
riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar)
Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenhetema erbjuds
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det.
(5 kap. 4 § skolförordningen)
forts.
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§ 77 forts
Förslag till beslut angående skolinspektionens föreläggande kring
Karlskrona kommuns förutsättningar för utbildningen vid
skolenheterna
Åtgärder
Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att
avhjälpa bristen.
Kommunen ska säkerställa att en elev får studiehandledning på sitt
modersmål, om eleven behöver det. Föreläggandet omfattar alla
skolenheter utom de (Sunnadalskolan F - 6, Sunnadalskolan 7 - 9 samt
Tullskolan F - 6) där Skolinspektionen redan fattat beslut rörande
studiehandledning på modersmål.
Kommunen ska säkerställa att det för alla elever i förskoleklass och
grundskola finns tillgång till elevhälsa som omfattar psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser i tillräcklig omfattning
samt säkerställa att elevhälsan arbetar förebyggande och
hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens
Kommunen ska säkerställa att eleverna i grundskolan har tillgång till
skolbibliotek som kan användas för att stödja elevernas lärande och
utveckling.”

Från Skolinspektionens Beslut för Gymnasieskolan efter tillsyn i
Karlskrona Kommun 2015
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterar att Karlskrona kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
Huvudmannen ser till att det vid gymnasieskolenheterna erbjuds
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (9
kap. 9 § gymnasieförordningen)
Åtgärder
Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att
avhjälpa bristen.
Säkerställa att en elev får studiehandledning på sitt modersmål, om
eleven behöver det.
forts.
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§ 77 forts
Förslag till beslut angående skolinspektionens föreläggande kring
Karlskrona kommuns förutsättningar för utbildningen vid
skolenheterna
Kunskapsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
kunskapsnämnden besluta
1. att kunskapsförvaltningen i Karlskrona kommun får i uppdrag att
kartlägga, analysera och redovisa förslag till beslut på de nödvändiga
insatser som krävs för att komma till rätta med Skolinspektionens
påpekade brister vad gäller skolbibliotek och studiehandledning
senast den 24 september 2015.
2. att kunskapsförvaltningen i Karlskrona kommun får i uppdrag att
utifrån direktivet om elevhälsa uppdatera med
handlingsplan ”Utvecklande av elevvårdsteam”.
Yrkande
Ordförande Chatarina Holmberg yrkar ändring i attsats två att byta ut
”uppdatera” till ”redovisa progressen med”
Emma Swahn Nilsson (M) samt Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till
Chatarina Holmbergs (S) ändringsyrkande
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg ställer proposition på förvaltningens
förslag till beslut i attsats 2 mot Chatarina Holmbergs (S)
ändringsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
Chatarina Holmbergs (S) ändringsyrkande
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att kunskapsförvaltningen i Karlskrona kommun får i uppdrag att
kartlägga, analysera och redovisa förslag till beslut på de nödvändiga
insatser som krävs för att komma till rätta med Skolinspektionens
påpekade brister vad gäller skolbibliotek och studiehandledning
senast den 24 september 2015.
2. att kunskapsförvaltningen i Karlskrona kommun får i uppdrag att
utifrån direktivet om elevhälsa redovisa progressen med
handlingsplan ”Utvecklande av elevvårdsteam”.
__________
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KSN. 2015.1256.611

§ 78
Beslut i ärende angående skolinspektionens föreläggande kring
Karlskrona kommuns utveckling av utbildning vid skolenheterna
Göran Palmér, förvaltningschef, Helen Enarsson Allevang,
verksamhetschef, Marina Eriksson, kvalitetscontroller föredrar ärendet. I
skolinspektionens kommunbeslut för förskoleklass och grundskola,
kommunbeslut för fritidshem Karlskrona kommun, kommunbeslut
förskola Karlskrona kommun, kommunbeslut gymnasieskolan
Karlskrona kommun framgår att:
”Karlskrona kommun behöver utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete
så att det säkerställs att analyser genomförs av det som framkommer i
kommunens uppföljningsarbete och att huvudmannen beslutar om
nödvändiga utvecklingsåtgärder samt dokumenterar dessa.
Vidare ska kommunen säkerställa att resurserna till utbildning inom
skolväsendet fördelas efter barnens och elevernas olika förutsättningar
och behov. Vidare behöver kommunen följa upp och utvärdera om
resursfördelningssystemet får den effekt som är avsedd.”
Kommunstyrelsen i Karlskrona kommun satte våren 2015 mål för sina
verksamheter varav ett av dem var ”Skolan ska kompensera för olika
elevers olika förutsättningar på så väl elevnivå som mellan olika skolor”.
Kunskapsnämnden i Karlskrona Kommun påbörjade under våren 2015
arbetet med att uppnå kommunstyrelsens målsättning via SMART mål:
”Resursfördelningssystemet för alla verksamheter inom
kunskapsförvaltningen ska ses över för att nå ett differentierat system
för ökad likvärdighet”
forts.
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§ 78 forts
Förslag till beslut angående skolinspektionens föreläggande kring
Karlskrona kommuns utveckling av utbildning vid skolenheterna
Från Skolinspektionens Beslut för förskoleklass och grundskolan
efter tillsyn i Karlskrona Kommun 2015:
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterar att Karlskrona kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar
de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
Kommunen fördelar resurser till utbildning inom skolväsendet efter
elevernas olika förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig
utbildning. (2 kap. 8a § skollagen)
Åtgärder
Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att
avhjälpa bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt.
Kommunen ska säkerställa att en analys av det som framkommer i
uppföljningen genomförs och att huvudmannen utifrån det som
analysen visar beslutar om nödvändiga utvecklingsåtgärder samt
dokumenterar de beslutade åtgärderna.
Av detta följer att huvudmannen ska planera för genomförandet av
utvecklingsåtgärder, genomföra dessa samt dokumentera de beslutade
åtgärderna.
Kommunen ska säkerställa att resursfördelningen till utbildning inom
skolväsendet i kommunen utgår ifrån elevernas olika förutsättningar och
behov för att säkerställa en likvärdig utbildning.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämndens arbetsutskott
besluta föreslå kunskapsnämnden besluta
1. att kunskapsförvaltningen i Karlskrona kommun får i uppdrag att
utifrån organisationsutredningens förslag påbörja en
processkartläggning av det systematiska kvalitetsarbetet och
delrapportera till kunskapsnämnden den 24 september 2015 kring
nödvändiga insatser för att komma till rätta med Skolinspektionens
påpekade brister. Slutligt förslag redovisas till kunskapsnämnden den
29 oktober 2015
forts.
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§ 78 forts
Förslag till beslut angående skolinspektionens föreläggande kring
Karlskrona kommuns utveckling av utbildning vid skolenheterna
2. att kunskapsförvaltningen i Karlskrona kommun får i uppdrag att
utifrån kommunfullmäktiges mål ”Skolan ska kompensera för olika
elevers olika förutsättningar på så väl elevnivå som mellan olika
skolor” och kunskapsnämndens nedbrutna SMARTA mål
”Resursfördelningssystemet för alla verksamheter inom KSF ska ses
över för att nå ett differentierat system för ökad likvärdighet” och
delrapportera till kunskapsnämnden den 24 september 2015 kring
nödvändiga insatser för att komma till rätta med Skolinspektionens
påpekade brister vad gäller resursfördelningssystem. Slutligt förslag
redovisas till kunskapsnämnden den 29 oktober 2015
Kunskapsnämnden beslutar enligt kunskapsnämndens
arbetsutskotts förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

KSN. 2015.43.610

§ 79
Beslut i ärende angående svar på motion från
Sverigedemokraterna gällande lovskolor
Helen Enarsson Allevang, verksamhetschef, föredrar ärendet. I motion
från Sverigedemokraterna föreslås kommunfullmäktige besluta ge
berörd nämnd i uppgift att utreda möjligheten och kostnaden för att
genomföra lovskolor för alla elever från åk 6 på våra kunskapscentrum.
Nuläge lovskolor Karlskrona kommun
Det finns idag verksamhet som riktar sig främst till elever i åk 9 och som
saknar behörighet till gymnasiet. Det är ca 100 elever som anmäler sig
till varje lov.
Supportskolan
– Mellanmål 100 elever x 15 kr x 5 dagar=7500kr
– 12 lärare x 5 dagar=93 000Kr + sociala avgifter
– Material 2000 kr
Totalt 102 500 x 3 lov
Sommarskola
– Mellanmål 100 elever x 15 kr x 10 dagar=15 000kr
– 12 lärare x 10 dagar = 258 000kr + sociala avgifter
– Material 2000 kr
Totalt

275 000

Busskort 20 buntar á 2400 kr =
48 000 kr
Detta innebär att dagens organisation kostar ca 630 500 kr på ett år.
Kommunen får ersättning med 1000 kr för varje elev i åk 9 och lov.
Beslut nationell budget 2015
I den beslutade nationella budgeten för 2015 ingår satsningar på
sommar- och lovskolor för elever i årskurs 6-9.
forts
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§ 79 forts
Förslag till beslut angående svar på motion från
Sverigedemokraterna gällande lovskolor
Från skolverket
”Sommarskola
Huvudman kan söka statsbidrag för sommarskola för elev som behöver
den för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Eleven ska under
vårterminen 2015 gått:
– årskurs 6-9 i grundskolan,
– årskurs 6 i sameskolan, eller
– årskurs 7-10 i specialskolan
Statsbidrag för sommarskola kan också sökas för elev som behöver
den för att nå kunskapskraven i den inledande kursen i matematik.
Eleven ska gå på:
– gymnasieskolans yrkesprogram
Lovskola
Huvudman kan söka statsbidrag för undervisning under sport-, påskoch höstlov för elever som behöver den för att nå kunskapskraven i ett
eller flera ämnen. Eleven ska gå i:
– årskurs 9 grundskolan, eller
– årskurs 10 i specialskolan
Villkor för bidraget
Bidraget gäller till undervisning av elever som inte nått eller riskerar att
inte nå kunskapskraven. Eleverna ska ha deltagit i och avslutat loveller sommarskolan.
Vid lov- och sommarskola ska undervisningen ges av lärare som får
anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning. Det innebär
att läraren som undervisar ska vara legitimerad.
Bidragets storlek
Bidraget är upp till 1 000 kr per elev och vecka för undervisning under
sommarlovet (då bidraget kan sökas per vecka), och 200 kr per dag för
undervisning under sport-, påsk- och höstlovet (då bidrag kan sökas per
dag).”
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§ 79 forts
Förslag till beslut angående svar på motion från
Sverigedemokraterna gällande lovskolor
Utifrån den beslutade nationella budgeten 2015 pågår arbete för
utökning/utveckling utifrån skolverkets angivna ramar för statsbidrag
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att föreslå motionen besvarad
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

KSN. 2015.1259.609

§ 80
Beslut i ärende gällande medborgarförslag att få slippa läxor
Mats- Peter Krantz, vikarierande verksamhetschef, föredrar ärendet.
Medborgarförslag med innebörden att få slippa läxor har inkommit till
Kommunfullmäktige från Julia Wikgren-Erheim och Emma Obberson.
Förslaget är överlämnat till Kunskapsnämnden för beredning.
Förslagsställarna beskriver att skoldagarna, första året i gymnasiet,
upplevs som betungande och inte ger tillräckligt utrymme för vila och
fritidsaktiviteter. Julia Wikgren-Erheim och Emma Obberson anser
också att ”läxor” är orättvist mot de elever som saknar hjälp med dessa
hemma.
Gymnasieutbildningen är en frivillig skolform. Det betyder att den tid
varje elev vill och behöver använda för att uppnå de personliga målen
med studierna kan variera från elev till elev. Gymnasiestudier ställer
därför ibland krav på såväl individuell motivation och planering som
studieteknik.
För elever i gymnasieskolan kan det vara till hjälp att samtala om sin
studiesituation med lärare, studie och yrkesvägledare eller
elevvårdspersonal. Information kring studieteknik hålls redan idag med
de elever som börjar i årskurs ett på gymnasieskolan.
Planering är igång för att kunna utöka dessa tillfällen så att de hålls mer
kontinuerligt under året och riktas till alla elever och årskurser.
Studiehandledning erbjuds inom ramen för varje kurs av lärare,
speciallärare, specialpedagoger och i vissa fall av personliga
assistenter.
Gymnasieskolan erbjuder även extra stöd till elever i form av
”mattestugor”, extra stödtimmar som lärarna förfogar över och som kan
riktas till de elever som behöver extra stöd för att nå målen.
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§ 80 forts
Förslag till beslut gällande medborgarförslag att få slippa läxor
Gymnasieskolan har under det senaste året börjat intensifiera
användningen av digitala verktyg, eleven kan redan innan lektionen gå
igenom det material som kommer att tas upp på lektionen och
materialet finns alltid tillgängligt för eleven. Flera lärare har även börjat
filma sina genomgångar även detta är ett viktigt verktyg för självstudier
och möjliggör att elever som saknar hjälp hemma kan få
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

KSN. 2015.1260.609

§ 81
Beslut i ärende gällande handlingsplanen – ökad tid med eleverna och
modern teknik som en självklar del
Marina Eriksson, kvalitetscontroller, föredrar ärendet.
Kunskapsnämnden tilldelades i samband med budget 15 ett antal mål
och direktiv inom kommunens prioriterade utvecklingsområden.
Kunskapsnämnden har tidigare under året fattat beslut om ett antal
handlingsplaner. Nu återstår att fatta beslut om handlingsplanen
avseende direktivet:
”Ökad tid med eleverna och modern teknik som självklar del.”
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att fastställa handlingsplanen enligt bilaga 5 för perioden 2015 - 2020
Yrkande
Lotta Antman (SD) yrkar att ärendet återremitteras då handlingsplanen
”Ökad tid med eleverna och modern teknik som en självklar del” inte är
fullständig då man inte överhuvudtaget berör direktivet att ”Lärare ska
ges förutsättningar för ökad tid med eleverna.”
Robin Kullberg (FP) yrkar att kunskapsförvaltningen skall ta fram en
finansieringsplan och konsekvensbeskrivning utifrån nuvarande
budgetramar.
Bengt Fröberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på om ärendet
ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kunskapsnämnden
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
forts.
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§ 81 forts
Beslut i ärende gällande handlingsplanen – ökad tid med eleverna
och modern teknik som en självklar del
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på
Robin Kullbergs (FP) tilläggsyrkande och finner att kunskapsnämnden
beslutar enligt Robin Kullbergs (FP) tilläggsyrkande.
Votering begärs
Ordförande Chatarina Holmberg (S) fastställer följande
propositionsordning. Den som vill bifalla Robin Kullbergs (FP)
tilläggsyrkande röstar ja. Den som vill avslå densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Pernilla Persson (C), Roland Andreasson (S), Åse
Nygren (S), Daniel Daleke (S), Anna Strömqvist (S), Robin Kullberg
(FP), Louise Sabel (S), Frode Jadbrant (MP), Chatarina Holmberg (S)
Följande röstar nej: Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M), Eva
Ottosson (M), Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD), AnnLouise Trulsson (KD)
Kunskapsnämnden beslutar med nio ja-röster mot sex nej-röster att
bifalla Robin Kullbergs (FP) tilläggsyrkande.
Kunskapsnämndens beslutar således
1. att fastställa handlingsplanen enligt bilaga 5 för perioden 2015 – 2020
2. att kunskapsförvaltningen skall ta fram en finansieringsplan och
konsekvensbeskrivning utifrån nuvarande budgetramar
__________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KSN. 2015.951.219

§ 82
Beslut i ärende gällande riktlinjer för bostadsförsörjningen –
bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun – remissvar
Mats Fredh, lokalsamordnare, föredrar ärendet
Inledning
Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att underlätta kommande
beslut om investeringar, budgetstrategier och andra nödvändiga beslut
för att samordna kommunens fysiska utveckling och befolkningstillväxt.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun.
Bakgrund
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
riktlinjer, som nu lämnats på remiss, för att ge möjlighet till nämnderna
att lämna sina synpunkter på förslaget. Remisstiden är förlängd och
gäller fram till 18 september 2015.
Utgångspunkt och innehåll
Kommunen har planmonopol och kan genom sin planering ge
markanden nödvändiga förutsättningar och ramar, som den behöver för
att fungera på ett effektivt sätt. Det är därför viktigt att kommunens
planeringsprocess och ställningstaganden blir synliga och tydliga.
För att den kommunala planeringsprocessen skall vara hållbar över tid,
är det viktigt att ett strukturerat och metodiskt arbetssätt tillämpas. Detta
kan lämpligen uppnås genom en samordnad planering av de olika
nämndernas behov av lokaler i kommunens olika delar, när
bostadsutbyggnad planeras och nya förutsättningar växer fram.
Förslag till yttrande
Kommunen har det samlade ansvaret för arbetet med översiktsplaner
och detaljplaner. Genom detta arbete styr kommunen användningen av
mark och kan bestämma när, var och hur utbyggnad skall ske och hur
bebyggelsen skall utformas.
forts.
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§ 82 forts
Beslut i ärende gällande riktlinjer för bostadsförsörjningen –
bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun – remissvar
För att nå en långsiktigt hållbar och effektiv samhällsplanering krävs en
övergripande och samordnad kommunal lokalresursplanering, för att
tillgodose behoven av bostadsutbyggnad och olika verksamhetslokaler,
som krävs för den kommunala servicen.
Karlskrona kommun har tidigare beslutat, och under våren 2015 arbetat
med, att ta fram en arbetsmodell för en övergripande, aktiv och
strategisk lokalresursplanering, för att nå en ökad effektivitet för
kommunens totala lokalförsörjning och markanvändning.
Lokalresursplanen, som då kan komma att innefatta både olika typer av
boendeformer och verksamhetslokaler som den kommunala
verksamheten kräver, bör blicka fem till tio år framåt i tiden.
Genom att ta med och samordna flera olika delar i processen, när en
utbyggnad av ett område planeras, kan samtliga utvecklingsområden i
Vision Karlskrona 2030 prioriteras och bemötas. Därmed kan en effektiv
och optimal nyttjandegrad skapas för varje område, där alla delar av
den kommunala servicen finns med och kommunens
utvecklingsområden, såsom Attraktiv livsmiljö, Snabba
kommunikationer, Utbildning och kunskap, Upplevelsernas Karlskrona
samt Näringslivets Karlskrona vägas in.
Lokalresursplanen, som baseras på kommunens beräkningar för tillväxt
och demografi, blir också ett viktigt instrument för det kommunala
budgetarbetet, där kommande behov av bostäder, förskolor och
grundskolor m.fl. lokalbehov redovisas och kostnadsberäknas i god tid,
för att vara i fas med utvecklingen. Det totala kommunala
investeringsbehovet för bostäder och verksamhetslokaler blir därmed
lättare att överblicka, planera och realisera. Samtidigt minskar risken att
någon viktig del i planeringsarbetet utifrån målsättningarna tappas bort
eller prioriteras ner.
Karlskrona kommuns bostadsförsörjningsprogram bör därför:
1. kompletteras med en allmän beskrivning om hur Barns behov och
rättigheter enligt Barnkonventionen beaktas. Barnkonventionen
uttrycker i artikel 3 att Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid
alla beslut som rör barn. Bostadsförsörjningsprogrammet bör på
sidan 16, under rubriken Särskilda gruppers behov, kompletteras
med en beskrivning om hur dessa hänsyn kan tas i utformandet
av Karlskrona kommuns bostadsprogram.
forts.
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§ 82 forts
Beslut i ärende gällande riktlinjer för bostadsförsörjningen –
bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun – remissvar
2. beskriva samverkansformer med kommunens lokalresursplan, där
även de olika nämndernas behov av olika verksamhetslokaler
redovisas så att detta vägs samman i planeringen. Det kan
förslagsvis förtydligas i remissförslaget genom att på sidan 22, under
rubriken God planeringsberedskap, beskriva den strategiska
lokalplaneringsprocess som kommer att gälla i Karlskrona kommun
under den kommande mandatperioden.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämna remissvar över
Bostadsförsörjningsprogrammet, enligt det förslag till yttrande som
redovisas i detta missiv.
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

KSN. 2015.1064.291

§ 83
Kompletterande beslut angående Ramdala medborgarhus
Mats Fredh, lokalsamordnare, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden
fattade i juni månad beslut om att hos kommunstyrelsen äska
investeringsmedel för förbättringsåtgärder i Ramdala medborgarhus.

Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att hos kommunstyrelsen hemställa en begäran om att beviljas
projekterings- och investeringstillstånd för de tidigare beslutade
förbättringsåtgärderna i Ramdala medborgarhus
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Drift- och servicenämnden
Akten

KSN. 2015.1261.291

§ 84
Beslut i ärende gällande behov av nya förskoleplatser i Nättraby

Ordförande Chatarina Holmberg (S) beslutar
att ärendet utgår
__________
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Kommunstyrelsen
Drift- och servicenämnden
Akten

KSN. 2015.1261.291

§ 85
Beslut i ärende gällande behov av kompletterande
lokalutbyggnad för Lyckeby kunskapscentrum - LKC
Mats Fredh, lokalsamordnare, föredrar ärendet. Projektet LKC
beslutades att utföras med en budget på 21,5 mnkr. En
projekteringsplan, baserad på lokalbehovet utifrån elevprognosen,
utarbetades i samarbete med verksamheterna. Anbudsförfarande
vidtogs utifrån det beräknade lokalbehovet. När anbudsförfarandet
sedan slutförts, visade det sig att de planerade behoven av
lokalförändringar överskred beviljad budget med 4 mnkr.
Därmed fick projektet genomgå en planerad minskning av kostnaderna
med motsvarande summa, eftersom det vid den tidpunkten inte var
möjligt att söka tilläggsanslag till beviljad budget.
Detta innebar att nybyggnadsytan, utifrån projekteringsplanen och
planerat behov utifrån elevprognosen, fick minskas med 250 m2.
Verksamheterna har redan under läsåret 2014/15 upplevt och påpekat
platsbrist, till följd av de tidigare prutningarna. Detta har varit speciellt
märkbart för årskurserna 7 – 9, men även för skolan som helhet, när det
gäller gemensamma verksamhetslokaler såsom för matsal, idrott, slöjd
och No-salar.
När det gäller matsalen, så togs i den första projekteringen upp
förslaget att kunna utöka matsalsytan, genom att ordna matsal i den
nedre delen av aulan på plan två. Det visade sig inte möjligt att anställa
mer personal för denna lösning eller att transportera och servera maten
där.
Dessutom har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen meddelat
synpunkter på mathanteringsförslaget och det sätt på vilket
matsalsmiljön kunde lösas på, utifrån gällande regler.
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§ 85 forts
Förslag till beslut gällande behov av kompletterande
lokalutbyggnad för Lyckeby kunskapscentrum – LKC
Lokalanpassningar/Investeringsbehov - sammanfattning
För att klara lokalförsörjningen på LKC inför läsåret 2015/16 och de
kommande fem åren, krävs minst att lokalytan byggs till skolan med
cirka 320 m2, enl. följande:
- Matsalen byggas ut med cirka 60 m2. Brist på platser har visat sig
redan under innevarande läsår, varvid en tillfällig lösning tagits i bruk.
Dessutom behöver verksamheten i årskurs 7 – 9 ytterligare ett
klassrum och två grupprum, om cirka 100 m2,
- Särskolan behöver få ett tillskott av verksamhetsyta med 80 m2,
fördelat på tre rum.
- För att klara den prognostiserade verksamhetsvolymen krävs även
att den tidigare bortprutade No-salen med entré, totalt 80 m2, byggs
till vid No-byggnaden, enligt tidigare planering.
- Inför läsåret 2016/2017 krävs dessutom ytterligare lokalutbyggnad på
LKC för att klara verksamheten, då i form av ytterligare en slöjdsal
och en sal för hem- och konsumentkunskap, då de befintliga salarna
utnyttjas maximalt. Planeringen av denna etapp med ytterligare cirka
200 m2, kommer att påbörjas och ett förslag till beslut angående denna
etapp kommer att läggas fram senare i höst.

Under perioden, från nuläget fram till 2019, kan vi förvänta oss en
elevökning vid skolan på ytterligare 50-60 elever, dvs. en total
elevmängd på 590 – 600 elever under läsåret 2018/19. Detta dock med
förbehållet att vi även fortsättningsvis kan erbjuda elever och föräldrar
ett attraktivt verksamhetsalternativ på Lyckeby Kunskapscentrum.
Ekonomi/investerings- och hyreskostnad
Att göra den ovan angivna lokalutbyggnaden på LKC, med 320 m2, är
beräknad till en investeringskostnad av 6 300 000 kr. Därtill kommer
behovet av att nyanskaffa inventarier för att kunna bedriva verksamhet,
med 500 tkr.
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§ 85 forts
Förslag till beslut gällande behov av kompletterande
lokalutbyggnad för Lyckeby kunskapscentrum – LKC
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att hos kommunstyrelsen hemställa om projekterings -och
investeringstillstånd för utbyggnad av LKC.
2. att hos kommunstyrelsen hemställa att investeringsutgiften
uppgående till 6,3 mnkr finansieras inom de i gällande budget och
plan fastställda investeringsramarna avseende fastighetsverksamhet
för kunskapsnämnden
3. att uppdra åt drift- och servicenämnden att verkställa
investeringsprojektet
4. att hos kommunstyrelsen hemställa om investeringsbidrag med 500
tkr för inventarieanskaffning till de nya lokalerna
Särskilt yttrande
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Kunskapsnämnden beslutar att Ann-Louise Trulssons särskilda yttrande
får bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.

Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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§ 86
Delegationsbeslut
Se förteckning över fattade beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
__________
Förteckning finns tillgänglig på kunskapsförvaltningen
__________
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§ 87
Meddelanden, skrivelser och rapporter
01. Kommunfullmäktige § 115 Revisionsberättelse år 2014 och
beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona kommun
02. Kommunfullmäktige § 116 Årsredovisning år 2014 för Karlskrona
kommun
03. Kommunfullmäktige § 117 Rapport avseende
finansverksamheten första tertialet 2015
04. Kommunfullmäktige § 118 Förslag till gemensam värdegrund
05. Kommunfullmäktige § 124 Förslag till riktlinjer för god ekonomisk
hushållning
06. Kommunfullmäktige § 125 Budget 2016 och planer 2017-2018
för Karlskrona kommuns samlade verksamheter
07. Arbetsmarknadsnämnden § 44 Månadsuppföljning
arbetsmarknadsnämnden per maj 2015
08. Skolinspektionen beslut fritidshem Karlskrona Kommun 150615
09. Skolinspektionen beslut förskola Karlskrona Kommun 150615
10. Skolinspektionen beslut gymnasieskola Karlskrona Kommun
150615
11. Skolinspektionen beslut gymnasiesärskola Karlskrona Kommun
150615
__________
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§ 88
Kurser/konferenser
Inbjudan från Länsstyrelsen till ”En kväll om föreningens betydelse
för integrationen” den 18 november 2015. Konferensen äger rum på
Ronneby brunn mellan 17.30 – 21.00
Ordförande Chatarina Holmberg (S) påminner ledamöter och
ersättare om heldagsutbildning för kunskapsnämnden den 23
september 2015. Plats meddelas i samband med kallelse till
kunskapsnämnden den 24 september 2015
Ordförande Chatarina Holmberg (S) påminner att ledamöter och
ersättare bokar in en halvdag med rektor/förskolechef under
september månad för besök på önskad skola. Besöket innefattar
ersättning för förlorad arbetsförtjänst
__________
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§ 89
Övriga frågor
Nämndsekreterare Martin Håkansson berättar var i Netpublicator de
förvaltningsövergripande samverkansprotokollen finns.
__________
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 24 september
2015

§ 94

Förslag till beslut rörande övergångsregler för vårdnadsbidraget

§ 95

Förslag till beslut om remissvar rörande kulturkvarter i kvarteret Bonde

§ 96

Behov av nya förskoleplatser i Nättraby

§ 97

Förslag till beslut avseende resursfördelning

§ 98

Förslag till beslut avseende systematiskt kvalitetsarbete

§ 99

Förslag till beslut avseende studiehandledning

§ 100

Förslag till beslut avseende skolbibliotek

§ 101

Förslag till beslut avseende elevhälsa

§ 102

Delårsrapport per augusti 2015 samt personalnyckeltal

§ 103

Redovisning av åtgärder enligt Skolinspektionens regelbundna tillsyn av
Karlskrona kommun 2015 – Förskoleklass och grundskola

§ 104

Delegationsbeslut

§ 105

Meddelanden, skrivelser och rapporter

§ 106
Övriga frågor
__________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, vån 5, Ruthensparre
torsdagen den 24 september 2015 kl. 08.30 – 11.50

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Roland Andréasson (S)
Åse Nygren (S)
Anna Strömqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Ersättare

Heini Ståhlberg (M)
Sarah Peterson (SD)
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson
Gun Hånberg (KD)
Frode Jadbrant (MP)

Tjänstgörande ersättare Louise Sabel (S)
Susanne Öhrn (S)
Tjänstemän Förvaltningschef
Verksamhetschef
Kvalitetscontroller
Controller
Utredare/adm.chef

Göran Palmér
Solvig Ohlsson
Marina Eriksson
Ann-Christin Östbergh
Gunilla Ingestad

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Utses att justera

Emma Swahn Nilsson (M)

Justerade paragrafer

§§ 94-106
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Sekreterare

______________________________
Lisbeth Johansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Emma Swahn Nilsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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Akten

KSN. 2015/398.9.5.1

§ 94
Förslag till beslut rörande övergångsregler för vårdnadsbidraget.
Marina Eriksson, kvalitetscontroller, föredrar ärendet. I regeringens
budgetförslag för 2016 framkommer förslag till beslut om avskaffande
av kommunalt vårdnadsbidrag. Dessa förväntas beslutas under hösten.
Beslutet kommer att träda i kraft den januari 2016. Till förslaget följer
anvisningar för övergångsregler, bilaga 1.
I fullmäktiges budget för 2016 har fattats beslut om att avskaffa
vårdnadsbidraget.
I syfte att tydliggöra förutsättningarna för vårdnadshavare i Karlskrona
kommun som ämnat ansöka om vårdnadsbidrag eller som tidigare
ansökt om och beviljats vårdnadsbidrag, föreslås ovanstående beslut.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att ansökningar om vårdnadsbidrag som inkommer fram till den 31
december 2015 endast beviljas för en period fram till årsskiftet.
2. att i övrigt tillämpa de övergångsregler framtagna av
regeringskansliet i samband med lagändringen om vårdnadsbidrag.
Yrkande
Lotta Antman (SD) yrkar ändring i attsats 1 att inte bevilja nya
vårdnadsbidrag efter den 1 januari 2016
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
förvaltningens förslag i attsats 1 mot Lotta Antmans (SD)
ändringsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag
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§ 94
Förslag till beslut rörande övergångsregler för vårdnadsbidraget.
Votering begärs
Ordförande Chatarina Holmberg (S) fastställer följande
propositionsordning. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Lotta Antmans ändringsyrkande röstar nej
Följande röstar ja: Pernilla Persson (C), Åse Nygren (S),
Roland Andreasson (S), Anna Strömqvist (S), Robin Kullberg (FP),
Åsa Gyberg-Karlsson (V), Louise Sabel (S), Susanne Öhrn (S),
Chatarina Holmberg (S)
Följande röstar nej: Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M),
Eva Ottosson (M), Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD),
Ann-Louise Trulsson (KD)
Kunskapsnämnden beslutar med nio ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla
förvaltningens förslag
Kunskapsnämnden beslutar således enligt förvaltningens
förslag
1. att ansökningar om vårdnadsbidrag som inkommer fram till den 31
december 2015 endast beviljas för en period fram till årsskiftet.
2. att i övrigt tillämpa de övergångsregler framtagna av
regeringskansliet i samband med lagändringen om vårdnadsbidrag.
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KSN. 2015/397.1.9.1

§ 95
Förslag till beslut om remissvar rörande kulturkvarter i kvarteret
Bonde.
Marina Eriksson, kvalitetscontroller, föredrar ärendet.
Kunskapsnämnden har getts möjlighet att lämna yttrande angående
förslaget till kulturkvarter i kvarteret Bonde. På uppdrag av
kommunstyrelsen har en utredning genomförts under våren 2015.
Förslaget är framtaget av verksamhetsutvecklare Ulla Nelson i
samarbete med en arbetsgrupp med representation från KLF, MSF,
DSF och KFF.
Utredningen föreslår sammanfattningsvis:
– att kommunfullmäktige fattar ett nytt inriktningsbeslut där placeringen
av ett kulturhus på Kungsplan ändras till förmån för ett kulturkvarter i
kvarteret Bonde
– att inriktningsbeslutet också omfattar köp av Nordenskiöldska gården
– att kommunen går vidare med en fördjupad utredning om innehåll
och funktioner
– att kommunen utlyser en arkitekttävling
– att en projektgrupp tillsätts för det fortsatta arbetet
– att en styrgrupp utses för projektet
Kunskapsnämndens synpunkter på förslaget
Kulturtorg
I förslaget beskrivs placeringen av ett kulturkvarter i kvarteret Bonde
som en del av ett ”kulturtorg”, med exempelvis närheten till
Konserthuset.
Kunskapsnämnden ser positivt på ”kulturtorgstanken” och på förslaget
att ändra inriktningsbeslutet på kulturhustes placering från Kungsplan till
kvarteret Bonde. Förslaget beskriver även att kulturkvarteret Bonde
skulle innehålla ett besökscentrum samt konsthall. Nuvarande turistbyrå
och konsthall skulle flyttas till kulturkvarteret.
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§ 95 forts
Förslag till beslut om remissvar rörande kulturkvarter i kvarteret
Bonde.
Kunskapsnämnden ser gärna att det fortsatta utrednings- och
planeringsarbetet tittar på möjligheterna att utveckla Konserthuset,
exempelvis beträffande behovet av en Black Box.
Kulturskolan
Utredningen menar att Kulturskolan inte har någon självklar koppling till
ett kulturkvarter. Kunskapsnämnden anser att kopplingen visst finns,
precis som det beskrivs i Visionsrapporten 2013/2014. Kulturskolans
behov får inte tappas bort i det fortsatta utrednings- och
planeringsarbetet, även om samnyttjandet av gymnasiets lokaler på
Törnströmska gymnasiet kan fortgå. Det är dock viktigt att påpeka att
demografin inom gymnasieskolan varierar och att Kunskapsnämnden
ser en ökad elevprogos på lång sikt, viket medför större behov av
lokaler för gymnasieundervisning.
Kostnader
Utredningen har lämnat en kostnadskalkyl på investeringar, om- och
tillbyggnad, inventarier etc. Stutsumman uppgår till 140 mnkr, varav 20
mnkr beräknas till inventarier. Kunskapsnämnden måste här betona det
skriande behov av lokalinvesteringar som finns för nämndens
verksamheter, i första hand yta för lokaler för förskola på Trossö, men
även andra investeringar kopplade till Skolöverenskommelsen.
Den beräknade kostnaden för inventarier upplevs som orimligt hög! För
att ge ett jämförande exempel kan den sättas i relation med
inventariekostnader för en förskola. Kunskapsnämnden brukar i grova
drag beräkna drygt 100 tkr per avdelning för inventarier.
Kulturkvarterets kostnader för inventarier skulle därmed räcka till ca 200
förskole-avdelningar!
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att överlämna remissvaret över förslaget till kulturkvarter i kvarteret
Bonde till kommunledningsförvaltningen
Särskilt yttrande
Kunskapsnämnden beslutar bevilja Åsa Gyberg-Karlsson bilägga ett
särskilt yttrande till protokollet. Protokollsbilaga 1
Kunskapsnämnden beslutar således enligt förvaltningens
förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Drift- och servicenämnden
Akten

KSN. 2015/383.4.5.1

§ 96
Behov av nya förskoleplatser i Nättraby.
Mats Fredh, lokalsamordnare, föredrar ärendet. Behovet av ytterligare
förskoleplatser ökar och nya förskolelokaler i Nättraby måste tillskapas
under 2016. Prognosen visar att antalet barn i förskolan kommer att öka
från 388 barn (2015), till 427 barn (2019) och behovet av antalet platser
ökar från 465 till 502, under samma tidsperiod.
Bakgrund
Havgården, som tidigare använts som förskola, kommer under läsåret
2015/16 att användas av grundskolan för förskoleklasser och
fritidshemsverksamhet, fram till dess att den nya skolbyggnaden på
Läderfabrikstomten står färdig till sommaren 2016. Efter denna period
kommer Fastighetsavdelningen att avveckla Havgården som
verksamhetslokal och ersättningslokaler för denna byggnad måste
därför tillskapas, eftersom motsvarande lokalbehov kommer att finnas.
Prognos/volymförändring
Det kommer att finnas behov av ytterligare två förskoleavdelningar i
centrala Nättraby. Om möjligt kan lokalerna uppföras i anslutning till
redan befintlig förskola eller skola, men med möjlighet att byggas ut
med ytterligare minst två avdelningar.
Investeringsmedel finns avsatta i gällande budget och plan för
Kunskapsförvaltningen, för åren 2016 och 2020, med totalt 17,2 mnkr.
Utöver beräknad volymökning i området finns barn från andra områden
placerade i förskolorna i Nättrabyområdet. Det gäller framförallt
förskolan i Rosenholm och delvis även Ryttarliden/Skärva förskola, som
har flera barn från Backabo och Mariedal. Dessutom finns några barn
från Fridlevstad, som bor nära gränsen till Nättraby, samt några barn i
Ronneby kommun, som också bor nära, som är placerade på områdets
förskolor.
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§ 96 forts
Behov av nya förskoleplatser i Nättraby.
När det gäller behovet av förskoleplatser, så är det alltid under våren
som behoven är som störst. Vid höstens planering minskar alltid
behoven något, varvid det då kommer att finns några tomma platser.
Förslag till lokallösning
Den redovisade preliminära prognosen visar att behovet av
verksamhetslokaler, för ytterligare två förskoleavdelningar, föreligger
redan under våren 2016 och ytterligare minst två avdelningar
2019/2020.
Detta kan lösas, antingen med att bygga till två avdelningar till en
befintlig förskola/skola, eller med nybyggnad av två avdelningar 2016,
på en centralt belägen tomt i Nättraby. Båda dessa alternativ behöver
ha plats för att kunna byggas till med ytterligare minst två avdelningar,
för att möta behoven av verksamhetslokaler som troligen uppstår
2019/2020.
Kunskapsnämnden beslutar
1. att bevilja projekteringstillstånd för uppförandet av lokaler för två
förskoleavdelningar i Nättraby.
2. att uppdra åt drift- och servicenämnden att verkställa projekteringen.
3. att förklara paragrafen omedelbart justerad
__________
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Skolinspektionen
Akten

KSN. 2015/384.1.8.2

§ 97
Förslag till beslut avseende resursfördelning.
Marina Eriksson, kvalitetscontroller, föredrar ärendet. Åtgärder efter
Skolinspektionens beslut på huvudmannanivå för förskoleklass och
grundskola, område 2 Utveckling av utbildningen vid skolenheterna Resursfördelning
Skolinspektionen konstaterar att Karlskrona kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
– Kommunen fördelar resurser till utbildningen inom skolväsendet efter
elevernas olika förutsättningar och behov, för att säkerställa en
likvärdig utbildning. (2 kap. 8a§ skollagen)
Övergripande åtgärd
Inför budgetåret 2015 tilldelades nämnden ett antal mål och direktiv från
kommunledningen. Ett av målen var Skolan ska kompensera för elevers
olika förutsättningar på så väl elevnivå som mellan olika skolor.
Kommunledningen gav samtidigt instruktion om att nämnden skulle
uttolka och bryta ner målen till s.k. SMARTA mål.
Det SMARTA mål som kunskapsnämnden beslutade om den 26 mars
2015 blev; Resursfördelningssystemet för alla verksamheter inom KSF
ska ses över för att nå ett differentierat system för ökad likvärdighet. Vid
samma tillfälle beslutades att det nya resursfördelningssystemet skulle
tillämpas med start 2017.
För att möta Skolinspektionens identifierade brister ska
resursfördelningssystemet i stället tillämpas redan under 2016 för
förskoleklass och grundskola. Därefter utvärderas utfallet inför 2017 då
nämndens samtliga verksamheter ska ingå i fördelningssystemet.
Specifika åtgärder, genomförda och planerade
Nedan följer beskrivning av de specifika åtgärder som genomförts eller
planeras för med direkt koppling till Skolinspektionens beslut.
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Sign

Sign

Sign

Blad

10

Sammanträdesdatum

24 september 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 97 forts
Förslag till beslut avseende resursfördelning.
Åtgärder för att säkerställa att resursfördelningen inom skolväsendet
utgår från elevernas olika förutsättningar och behov
Fullmäktige i Karlskrona kommun tilldelar resurser som ett ramanslag
till kunskapsnämnden som sedan har att besluta hur dessa resurser
skall fördelas ut mellan olika verksamheter inom nämndens område,
d.v.s. förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och särskola
inom såväl grundskola som gymnasium.
Inom förskoleklass och grundskola har sedan tidigare en modell för
nyckeltal arbetats fram för att förstå och visa hur olika enheter
disponerar sina tillgängliga resurser. Modellen omfattar såväl vad som
planerats (budget) och hur det verkliga utfallet sedan blev.
Utfallsmodellen är inte helt färdig i dagsläget.
Inför höstens kvalitetskommissioner i skolområdena, har
kommissionens underlag utvecklats, bland annat genom att
ovanstående modell för nyckeltal används i analysen av områdets
resultat och förutsättningar.
Under juli och augusti månad har arbete genomförts för att utifrån
aktuell skolstruktur inom kommunen identifiera minsta gemensamma
resurs som krävs på respektive skolenhet för att kunna fullgöra
skolagens krav på undervisningstid – basresurs.
Träffar med samtliga rektorer i mindre grupper genomfördes under
första halvan av september för att få deras syn på hur
resursfördelningen bättre skulle kunna leva upp till skollagens krav.
Det nya differentierade resursfördelningssystemet ska innefatta:
– Basresurs till respektive enhet för att kunna fullgöra undervisningen.
– Förstärkningsdel i resursfördelningen som har 2 delar; en baserad på
nyckeltal (socioekonomiska kriterier) och den andra baserad på
enheternas kvalitetsarbete där skolornas/enheternas bedömningar
vägs in.
Träffarna med rektorerna syftade till att identifiera;
– Kriterier för hur basresurs respektive förstärkningsdel ska beräknas.
– Vilka kriterier den socioekonomiska fördelningen skall bygga på.
– Behov av andra resurspotter som inte fångas av den
socioekonomiska fördelningen respektive tilläggsbelopp för barn
med särskilda behov.
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§ 97 forts
Förslag till beslut avseende resursfördelning.
– Få fram förslag på hur uppföljning och utvärdering av vald
resursfördelningsmodell skall genomföras för att säkerställa att
modellen fått avsedd effekt.
– Övriga rörliga kostnader kopplade till elevvolymer, t.ex. läromedel och
måltidskostnader.
Utvecklingsdagar med samtliga rektorer och förskolechefer
genomfördes den 21-22 september 2015. Där gavs möjlighet till
ytterligare åsikter och synpunkter till ett förändrat
resursfördelningssystem.
En utbildningsdag för nämndens ledamöter med fokus på ekonomi och
budgetberedning hölls den 23 september 2015.
Sammanslagningen av två tidigare separata förvaltningar och det
arbete som nu genomförs avseende att förändra organisationsstrukturen från många relativt små ekonomiska enheter till ett fåtal
större ekonomiska enheter, bör ge större möjligheter att tillgodose
enskilda elevers behov.
Slutligt förslag och beslut rörande resursfördelningssystemet för 2016
kommer att presenteras för nämnden den 20 oktober 2015 och
fastställas i november månad i samband med interbudget för
kommande år.
Kunskapsnämnden beslutar
1. att tidigarelägga det SMARTA målet om ett differentierat
resursfördelningssystem för ökad likvärdighet för förskoleklass och
grundskola genom att införa ett reviderat system för dessa
verksamheter redan den 1 januari 2016.
2. att godkänna redan vidtagna åtgärder rörande resursfördelning
utifrån Skolinspektionens beslut och identifierade brister.
3. att anta föreslagna åtgärder och ramar rörande resursfördelning
utifrån Skolinspektionens beslut och identifierade brister.
4. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________
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Skolinspektionen
Akten

KSN. 2015/384.1.8.2

§ 98
Förslag till beslut avseende systematiskt kvalitetsarbete.
Marina Eriksson, kvalitetscontroller, föredrar ärendet. Åtgärder efter
Skolinspektionens beslut på huvudmannanivå för förskoleklass och
grundskola, område 2 Utveckling av utbildningen vid skolenheterna Systematiskt kvalitetsarbete
Skolinspektionen konstaterar att Karlskrona kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
– Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och
dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
Bakgrund och övergripande åtgärder
I samband med den politiska Skolöverenskommelsen (2012) fattades
beslut om att inrätta en kvalitetskommission. Kommissionen har
organiserats på lite olika sätt sedan den infördes.
Under 2014 antog den sin nuvarande form, varje skolområde gavs
möjligheten att inför nämnden direkt redovisa sin organisation, sina
resultat och utmaningar. Detta arbetssätt fortskrider och utvecklas
under hösten 2015/våren 2016.
Nämnden har prioriterat att satsa på kvalitetsverktygen PRIO och
Qualis för ett antal skol- och förskole-enheter. I den kommande
organisationsförändringen kommer dessa kvalitetsverktyg att finnas
som två av flera ”stödsystem”.
Då barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen slogs
samman till kunskapsförvaltningen den 1 januari 2015, identifierades att
förvaltningarna haft till viss del olika system för det systematiska
kvalitetsarbetet. Tjänstemän från respektive ”gammal” förvaltning fick
under våren i uppdrag att påbörja arbetet med att skapa ett nytt
gemensamt system.
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§ 98 forts
Förslag till beslut avseende systematiskt kvalitetsarbete.
Under senare delen av våren genomfördes en genomgripande
organisationsutredning av alla verksamheter i förvaltningen.
Utredningen utmynnade i ett organisationsförslag som beslutas under
hösten för att träda i kraft vid årsskiftet 2015/2016. Utgångspunkten för
utredningen och förslaget var att skapa ett 1-20 års perspektiv med
ökad likvärdighet för barn/elever samt ökade möjligheter för
förskolechefer och rektorer att utöva ett nära, pedagogiskt ledarskap.
Sex skolområden föreslås i stället bli fyra för att få bättre möjlighet att
skapa ekonomisk bärighet och ökad likvärdighet.
Varje skolområde ska ledas av en områdeschef som är direkt
underställd förvaltingschefen och som ingår i förvaltningens
ledningsgrupp.
Kartläggning, enligt beslut i nämnden den 27 augusti 2015.
I samband med organisationsutredning identifierades behovet av
processkartläggning av det systematiska kvalitetsarbetet.
Utredarna såg brister som även kändes igen i det material för
faktagranskning som delgavs oss från Skolinspektionen från
intervjuerna på huvudmannanivå.
En workshop genomfördes med förvaltningens förskolechefer och
rektorer den 25 augusti 2015. Den kartlade chefernas önskemål och
behov i deras ansvarsroller för det systematiska kvalitetsarbetet.
Skolinspektionens beslut rörande förskoleklass och grundskola,
tillsammans med ovan nämnda kartläggningsmaterial, har identifierat
följande;
– Huvudmannen har en rad olika underlag rörande verksamhetens
kvalitet och behov. Underlagen blir inte föremål för djupare analys av
orsak och verkan och leder därmed inte till förslag eller beslut om
åtgärder eller förväntade effekter.
– Cheferna upplever stora brister i återkoppling beträffande det
systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå.
– Det pågår ett systematiskt kvalitetsarbete på enheterna utifrån en
inarbetad modell med arbetsplaner/verksamhetsplaner. Analys visar
dock en variation mellan enheterna vad det gäller systematik och
djup. Det finns behov av stöd till enheterna i form av tydlig struktur
och organisation, resultatunderlag och framför allt stöd i hur
resultaten (kvalitet och resurser) ska analyseras.
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§ 98 forts
Förslag till beslut avseende systematiskt kvalitetsarbete.
Åtgärder, genomförda och planerade
Nedan följer beskrivning av de åtgärder som genomförts eller planeras;
2 juni 2015
– Bygge av nytt kvalitetssystem för Kunskapsförvaltningen inleddes i
dialog med cheferna.
11 augusti 2015
– Ordförande och förvaltningschef informerar kommunstyrelsen om
Skolinspektionens beslut. Beskrivning av de eventuella ekonomiska
konsekvenserna av de åtgärder som behöver vidtas för att möta
inspektionens kritik.
Augusti 2015
– Djupgående inventering av skollag och allmänna råd –
’Huvudmannens ansvar’, Inventeringen ligger till grund för den
bifogade årscykel (bilaga 1) med planering för nämndens tillfällen
med kvalitetsrapportering från verksamheterna.
Inventeringen genomfördes augusti-15 och presenterades för
förvaltningens chefer.
25 augusti 2015
– Workshop om systematiskt kvalitetsarbete med förvaltningens
chefer. Fokus på att skapa delaktighet i åtgärderna till
Skolinspektionen och ha dialog kring kvalitetssystemet som håller på
att byggas, inte minst den årscykel(bilaga1) som beskriver
systematiken i kvalitetsarbetet kopplat till budgetprocessen. Vid
samma tillfälle redovisades inventeringen av skollag och allmänna
råden enligt ovan.
27 augusti 2015
– Utbildning för nämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän
med Lars Werner, skoljurist. Fokus på skollagen och huvudmannens
roll.
21-22 september 2015
– Fortsatt process tillsammans med förskolechefer och rektorer om
kvalitetssystemet. Därefter bildades en arbetsgrupp med
förvaltingsrepresentanter och chefer med mandat att färdigställa
kvalitetssystemet för KSN/KSF.
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§ 98 forts
Förslag till beslut avseende systematiskt kvalitetsarbete.
22 september 2015
- Utbildningsinsats i analysarbete påbörjades. Första tillfället riktas till
förskolechefer och rektorer samt förvaltningens tjänstemän.
Utbildningen genomfördes av verksamhetsanalytiker.
29 oktober 2015
Det slutliga kvalitetssystemet beräknas bli presenterat för nämnden.
19 november 2015
– Ordförande och förvaltningschef informerar kommunfullmäktige om
Skolinspektionens beslut. Beskrivning av de eventuella ekonomiska
konsekvenserna av de åtgärder som behöver vidtas för att möta
inspektionens kritik.
2016
– Fortsatt utveckling av Kvalitetskommissionerna, där kvaliteten
kopplas tydligare till resurstilldelning.
Årscykel och områdeschefens roll
Årscykeln ska säkerställa att huvudmannen ges underlag för att ta
ansvar för verksamheten, samt att verksamheternas kvalitet och behov
vävs in i kommunens budgetberedning och i nämndens
internbudgetarbete.
Den årliga nulägesbedömningen enligt årscykeln (bilaga1) i februari är
den viktigaste delen av kvalitetscykeln för huvudmannanivån. Där
sammanställs årets samlade resultat med budgetutfallet för året.
En fördjupad analys genomförs av nämndens ledamöter tillsammans
med förvaltningens ledningsgrupp och resultatet blir sedan grunden för
kommunens budgetberedning.
I det kvalitetssystem som är under uppbyggnad, får områdeschefen för
respektive skolområde, en mycket viktig funktion i det systematiska
kvalitetsarbetet. Hen gör två större kvalitetsuppföljningar per år (se
årscykel) där det tydligt framgår vad som ska analyseras vid respektive
tillfälle.
Områdeschefen ansvarar för att aggregera enheternas resultat och
analys till en skolområdesnivå. Hen ges befogenhet att kunna
omfördela resurser inom skolområdet vid behov, samt rapportera till
huvudmannen då resultaten visar på behov som inte kan lösas inom
skolområdet. Områdesanalyserna ligger sedan till grund för nämndens
beslut om prioriteringar och/eller särskilda satsningar i internbudget.
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§ 98 forts
Förslag till beslut avseende systematiskt kvalitetsarbete.
Områdeschefen ansvarar även för att återkoppla huvudmannens beslut
om åtgärder eller prioriteringar tillbaka till skolområdets chefer.
Yrkande
Lotta Antman (SD) yrkar att attsats 2 ändras till följande lydelse:
att anta den arbetsprocess som beskrivs i årshjulet för
kvalitetsrapporteringar och återkoppling mellan huvudmannen och
verksamheten
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Lotta Antmans ändringsyrkande mot
förvaltningens förslag och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
Lotta Antmans förslag

Kunskapsnämnden beslutar således
1. att systemet med dagens kvalitetskommissioner utvecklas och utgör
basen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med
information, analys och förslag på åtgärder.
2. att anta den arbetsprocess som beskrivs i årshjulet för
kvalitetsrapporteringar och återkoppling mellan huvudmannen och
verksamheten
3. att ärenden till nämnden rörande verksamhetens kvalitet
kompletteras med analys och förslag på åtgärder samt förväntade
effekter. Besluten dokumenteras i form av nämndens protokoll.
4. att paragrafen förklaras omedelbart justerad
__________
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Skolinspektionen
Akten

KSN. 2015/384.1.8.2

§ 99
Förslag till beslut avseende studiehandledning.
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Detta skriver Skolinspektionen i sin rapport:
Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att
avhjälpa bristen. Huvudmannen ser till att det vid grundskoleenhetema
erbjuds studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver
det. (5 kap. 4 § skolförordningen)
Skolinspektionen
Kartläggningen visar på följande utvecklingsområden
Modersmålsenheten behöver tillskjutas ökade resurser för att kunna
tillhandahålla, organisera och arrangera fort- och utbildning vad gäller
studiehandledning på modersmål.
Studiehandledarna i modersmål är bryggan mellan modermål och svenska,
mellan hemlandets kultur och skolsystem och den svenska kulturen och det
svenska skolsystemet. Det innebär att Studiehandledaren behöver vara väl
insatt i den svenska kursplanen och ha en god kunskap i det svenska
språket. Samtliga studiehandledare bör utbildas i uppdraget för att säkerställa
kvaliteten.
Pedagogerna på enheterna behöver bli medvetna om hur
studiehandledningen kan, och ska, användas. Eftersom ett nära samarbete
krävs för ett gott resultat behöver pedagogerna på skolenheterna utbildas i
arbetssätt och metoder för studiehandledning. Likaså behöver man få insikt
kring vad flerspråkigt lärande handlar om och hur en flerspråkig
språkutveckling i svenska vanligtvis går till.
Inläsningstjänst tillhandahåller studiehandledartjänst under utveckling. I dag
finns ett antal läromedel med studiehandledning på arabiska och somaliska.
Dari och tigrinja är under arbete.
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§ 99 forts
Förslag till beslut avseende studiehandledning.
Denna tjänst skulle öka tillgängligheten och behovsanpassa i högre grad.
Eleven skulle få ett eget ansvar för sitt lärande och bli mer självständig. Detta
hjälpmedel skulle i hög grad kunna komplettera den personliga
studiehandledaren. Även möjligheten till fjärrundervisning bör ses över.
Kartläggning behöver göras utifrån gällande lagtext och medföljande
huvudmannauppdrag för modersmålsundervisning och studiehandledning.
Tolkning av modersmålsundervisningens uppdrag påverkar i viss mån även
studiehandledningen.
Vid översyn av organisationen bör även verksamheten inom Stödteamet och
Välkomstens verksamheter ses över utifrån den nya lagen angående
nyanlända som träder i kraft den 1/1 2016. Utredning bör även göras
huruvida det finns behov av ett flerspråkigt kompetenscenter inom
kommunens regi.
Ledningsstruktur för Modersmålsenheten bör ses över. Då uppdragen verkar
i 1-20 årsperspektiv behövs ledningsresurs som kan verka på flera plan. En
administrativ del är självskriven, men en lika viktig komponent för att få
verksamheten att utvecklas är att det även finns en pedagogisk
ledningsresurs.
Den administrativa assistentdelen är betydande då det handlar om en rörlig
verksamhet. Grupperna i modersmål förändras konstant, och
personalgruppen har en hög rörlighet inom kommunens gränser.
Översyn av administrativa system och informationskanaler bör ske snarast
Planeringsverktyg måste tas fram för att ge enheten en möjlighet att
överblicka behoven och anpassa verksamheten. Fungerande system finns i
dag för grundskolan. Modersmålsenheten behöver utveckla en plattform för
att underlätta att söka och få information kring flerspråkighet.
Mål
Forma en organisation kring modersmålsundervisning/studiehanledning som
ger förutsättningar för stabilitet vad gäller möjligheter att erbjuda det stöd
nyanlända elever har rätt till. Utbilda nämnd, förvaltning, rektorer,
modersmålslärare, lärare kring vad studiehandledning innebär.
Skapa en systematisk administration och tydliga informationskanaler.
Undersöka möjligheten att tillföra tjänsten för studiehandledning till den redan
upphandlade plattformen vad gäller inlästa läromedel.
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§ 99 forts
Förslag till beslut avseende studiehandledning.
Åtgärder
Rekrytera och utbilda personal i sådan omfattning att vi kan säkerställa
möjlighet att erbjuda modersmål och studiehandledning i den omfattning som
krävs för att tillgodose möjligheter att erbjuda det stöd nyanlända elever har
rätt till. I organisationen se till att förutsättningar finns för att övergripande
arbeta fram strukturer för en väl fungerande organisation vad gäller
modersmål och studiehandelning samt skapa systematik och tydlighet vad
gäller administration och information. Hösten 2015 påbörjas rekrytering av
administrativt stöd á 50 %. Från 1november 2015 utökas samordnartjänsten
med 25 % tjänst. Utforma ett utbildningspaket som sträcker sig över läsåret
2015/2016/2017
Uppföljning
Redovisning nuläge, analys och förslag till åtgärder angående
studiehanledning till kunskapsnämnden möte januari och september.
Yrkanden
Bengt Fröberg (M) yrkar att, i attsatserna 1 och 2 ändras 25 % respektive
50 % till 0,25 tjänst respektive 0,50 tjänst
Lotta Antman (SD) yrkar att i hela ärendet byta ut ”studiehandledning” mot
”studiehandledning i modersmålet”.
Ordföranden ställer proposition på Bengt Fröbergs ändringsyrkande mot
förvaltningens förslag och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt Bengt
Fröbergs yrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Lotta Antmans ändringsyrkande
och finner att kunskapsnämndens beslutar enligt Lotta Antmans yrkande.
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att ombudgetera medel för att utöka samordningsresurs
förmodersmål/studiehandledning på modersmålet med 0,25 tjänst from
den 1 november 2015 och att uppdra till funktionen att verkställa de
föreslagna åtgärdena.
2. att ombudgetera medel för att tillsätta administrativt stöd med 0,50 tjänst
from den 1 november 2015
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§ 99 forts
Förslag till beslut avseende studiehandledning.
3. att uppdra till kunskapsförvaltningen att prioritera rekryteringsarbete för att
säkerställa tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning på
modersmålet för de elever som behöver det och återrapport till
nämnden den 29 oktober 2015.
4. att i samband med internbudgeten 2016 avsätta medel för
studiehandledning.
5. att i delårsbokslutet redovisa konsekvenser av de åtgärder som föreslagits
och vidtagits
6. att med omedelbar justering anta föreslagna åtgärder och ramar rörande
Studiehandledning
__________
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Skolinspektionen
Akten

KSN. 2015/384.1.8.2

§ 100
Förslag till beslut avseende skolbibliotek.
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Detta skriver Skolinspektionen i sin rapport:
Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att
avhjälpa bristen. Kommunen ska säkerställa att eleverna i grundskolan
har tillgång till skolbibliotek som kan användas för att stödja elevernas
lärande och utveckling.
Kartläggningens resultat
Sex av våra skolenheter har ett integrerat folk- och skolbiblioteket.
Tre enheter anser vi når upp till de kriterier som skolinspektionen tar
upp i sin rapport och i det informationsdokuments som är framtaget av
skolinspektionen.
Sexton enheter uppfyller delvis kriterierna. Sju av dessa sexton enheter
uppfyller inte de krav som skolinspektionen tar upp i sin rapport och i
det informationsdokuments som är framtaget av skolinspektionen.
På ett antal enheter är det lärare som har tid i sina tjänster för att
hantera utvecklingen av skolbiblioteken.
2011skärptes kraven i den nya skollagen vad gäller skolbibliotek.
2013 utarbetades Ambitionsplan för skolbiblioteken
grundskolor/grundsärskolor i Karlskrona kommun. I denna
ambitionsplan fanns förslag på inrättande av samordningstjänst, vilken
inrättades på 20 % tjänst från och med läsåret 2013/2014
Kartläggningen som gjordes 2014 har nu uppdaterats och visar på
fortsatta brister inom varierande art och omfattning.
Nio enheter behöver utveckla sina lokaler och sitt bokbestånd.
Tjugotvå enheter behöver utveckla det pedagogiska arbetet som
integrerar skolbibliotekets verksamhet i den ordinarie undervisningen.
Fjorton av ovanstående tjugotvå som är ansvariga för skolbiblioteken
deltar inte på nätverksmöten.
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§ 100 forts
Förslag till beslut avseende skolbibliotek.
Analys
I internbudgetarbetet inför läsåret 2015/2016 lyftes frågan om tillskott
resursmässigt till skolbibliotekens verksamhet. Dåvarande prioriteringar
innefattade inte satsning på skolbibliotekens verksamhet.
På våra enheter är variationen stor vad gäller personal som arbetar
med skolbiblioteksverksamhet. I en del fall är det lärare som har
nedsättning i sin tjänst som klasslärare och sköter
skolbiblioteksuppdraget ”vid sidan om” ordinarie uppdrag.
Lärarnas uppdrag är idag komplext och innehåller i sitt grunduppdrag
flera tidskrävande uppgifter. Vi ser att man från statligt håll arbetar för
att framförallt de yngre barnen ska få större tillgång till sina lärare i
Lågstadiesatsningen. Det är en tydlig signal på att man vill renodla
lärarnas uppdrag.
Kartläggningen visar att flera av dem som har ansvaret för
skolbiblioteksverksamheten på enheterna inte deltar på
nätverksträffarna, SKOBI. Detta kan tolkas som en tydlig signal på
tidsbrist, vilket stöder uppgifterna i tidigare stycke.
För att Karlskrona Kommun inom rimlig tid ska komma tillrätta med de
utvecklingsbehov som finns behöver enheterna extern hjälp med att se
lösningar för lokalanvändning.
Det krävs fackmannakunskaper vad gäller bokinköp och utvecklande av
det pedagogiska förhållningssätt som skollagen och läroplanen kräver.
Enheterna har i dagsläget ingen möjlighet att hantera de merkostnader
som ovanstående utvecklingsinsats skulle innebära.
Förslag på åtgärder
Påbörja arbetet med den reviderade Ambitionsplanen för
skolbiblioteken grundskolor/grundsärskolor. Rekrytera skolbibliotekarie,
som tillsammans med nuvarande samordnare för skolbiblioteken, på
våra enheter kan arbeta med att säkerställa likvärdig skolbiblioteksverksamhet. Rekrytering påbörjas den 1 oktober 2015 eller senast när
den nya organisationens eventuella skolområdeschefer är rekryterade.
Målet är att de planerade skolområdena ska ha en skolbibliotekarie per
skolområde.
Rekrytera pedagoger som tillsammans med skolbibliotekarien ansvarar
för uppbyggnad och likvärdighet på skolenheterna. Dessa pedagoger
avlastar lärarna på enheterna vad gäller skolbiblioteksverksamhet.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

23

Sammanträdesdatum

24 september 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 100 forts
Förslag till beslut avseende skolbibliotek.
Rekrytering påbörjas den 1 oktober 2015 eller senast när den nya
organisationens ev. skolområdeschefer är rekryterade. Målet är att de
planerade skolområdena ska ha en pedagog för skolbiblioteken per
skolområde.
Skapa förutsättningar för att det finns ändamålsenliga lokaler vad gäller
yta för litteratur och tillgång till informations- och kommunikationsteknik
genom att uppdra till lokal och IKT-ansvariga inom kunskapsförvaltningen att göra en kartläggning samt en kostnadsberäkning på
insatser för att skapa likvärdiga förutsättningar vad gäller tillgång till
skolbibliotek som redovisas till Kunskapsnämnden senast den 29
oktober 2015
Återkoppling nämnden
Verksamhetschef och samordnare för skolbiblioteken redovisar nuläge
för nämnden den 26 november 2015
Kunskapsnämnden beslutar
1. att uppdra åt kunskapsförvaltningen att revidera ambitionsplanen för
skolbiblioteken grundskola/grundsärskola och samtidigt uppdatera
den med gymnasieskolor/gymnasiesärskolan.
2. att uppdra till kunskapsförvaltningen att utreda behov av lokaler och
Informations- och kommunikationsutveckling och till kunskapsnämndens möte den 29 oktober 2015 återkomma med förslag på
åtgärder.
3. att i delårsbokslutet redovisa konsekvenser av de åtgärder som
föreslagits.
4. att anta föreslagna åtgärder och ramar rörande skolbiblioteken
5. att förklara paragrafen omedelbart justerad
__________
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Skolinspektionen
Akten

KSN. 2015/384.1.8.2

§ 101
Förslag till beslut avseende elevhälsa.
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Detta skriver Skolinspektionen i sin rapport:
Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att
avhjälpa bristen. ”Kommunen ska säkerställa att det för alla elever i
förskoleklass och grundskola finns tillgång till elevhälsa som omfattar
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i
tillräcklig omfattning samt säkerställa att elevhälsan arbetar
förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål.”
Elevhälsan – övergripande arbete
I det direktiv som handlar om elevhälsan - Utvecklandet av
elevvårdsteam har målet för augusti månad verkställts genom att
verksamhetschef Helen Allevang utsetts till processledare.
Förvaltningschef har uppdragit till processledaren att göra
kartläggning/förstudie kring nuläge avseende tillgänglig kompetens
och storlek på uppdrag inom den lokala elevhälsan på våra enheter.
Utifrån ovanstående kartläggning ska beslut fattas kring fortsatt
arbete med att eventuellt utbilda och komplettera de kompetenser
som krävs för att klara skollagens krav.
Kartläggning specialpedagoger/speciallärare
Kartläggningen visar det nuläge och det behov som rektorerna ser på
enheterna idag. Bakom siffrorna finns en verklighet som är betydligt
mer varierande än vad vi kan se här, men analysen blir att det finns
behov av att rekrytera/utbilda fler personer med specialpedagogisk
kompetens.
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§ 101 forts
Förslag till beslut avseende elevhälsa.
I samband med kartläggningen har det gjorts intervjuer med varje
rektor. Detta underlag kommer att användas för vidare samtal utifrån
de påpekanden som skolinspektionen gjort angående det
systematiska arbetet med förebyggande arbete och
utvecklingsinsatser inom elevhälsan.
Kartläggningen kommer också att uppdateras över tid och ligga till
grund för resurstilldelning.
Kartläggning kuratorer
Under en längre tid har det flaggats för att bemanningsnivån bland
kuratorerna generellt är för låg. Utredningar som tidigare gjorts har
visat på en ohållbar situation för en del av våra verksamma kuratorer.
Med hjälp av den statliga satsning som gjorts via statsbidrag har man
till viss del utökat storleken på befintliga tjänster, men
verksamheterna ser svårigheter att själva finansiera den del som
finansieras av statsbidraget när det inte längre är aktuellt.
Inför läsåret 2015-2016 har man i verksamheten trots svårigheter att
få ihop budgeten gjort utökningar för att möte lagens krav på
personal inom elevhälsan. Detta kan på flera håll innebära ett
underskott i utfall.
Inför den kommande omorganisationen, som påbörjas 1 januari 2016
är målet att varje skolområde ska ha minst tre kuratorstjänster.
Utifrån det underlag vi idag har av kuratorer skulle det innebära
ytterligare ökning med 2,5 tjänst.
Kartläggning skolsköterskor
Utifrån de samtal och de underlag som vi har är skolsköterskorna,
volymmässigt, en grupp som är tillfredsställande stor utifrån lagkrav.
Kartläggning psykologer
Vi ser under senare år en markant ökad efterfrågan på insatser från
våra skolpsykologer i Stödteamet. Vid jämförelser med tidigare
statistik i verksamhetsrapporterna märks en tydlig ökning av
efterfrågan på insatser inom förskola, grundskola och grundsärskola.
Stödteamets fördelning av uppdrag är 70 % insatser på individnivå
och 30 % på grupp – organisationsnivå. Detta visar att
skolpsykologerna ger insatser på samtliga nivåer: Individ – Grupp
och Organisation.
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Förslag till beslut avseende elevhälsa.
På individnivå är insatserna i huvudsak kopplade till utredning,
kartläggning och samtal. Insatserna på grupp- och organisationsnivå
är stöd till verksamhetens personal i syfte att höja dess kompetens
och förmåga att stödja och utveckla eleverna, såväl kognitivt som i
ett elevhälsoperspektiv.
Här innefattas också utbildning och verksamhetsutveckling. Ett nära
samarbete finns med skolornas elevhälsa som har möjlighet att
samarbeta med skolpsykologerna utifrån ett förebyggande och
hälsofrämjande perspektiv, men med den bemanning som idag finns
är det en lite tid som går att avsätta till detta för nu verksamma
psykologer.
God samverkan underlättar en tidig upptäckt av elever som behöver
stöd, vilket ger varje elev så goda förutsättningar som möjligt att
utvecklas mot utbildningens mål.
Det är en fördel om psykologer kan delta i analys och planering av
insatser eftersom det ofta behövs en psykolog för att bedöma
behovet av psykologiska insatser.
I uppföljningen och analysen av insatserna kan skolpsykologen
tillsammans med elevhälsans övriga professioner delta. Med en
utökning av antalet skolpsykologer görs flera professioner delaktiga
vilket ökar möjligheten till djupare tolkning och bredare förståelse av
elevernas situation.
Flera rektorer beskriver att tillgången till skolpsykolog inte är tillräcklig
och att det vore bra om det finns mer tid avsatt för deras insatser
inom elevhälsan
Det finns idag inom Stödteamet 4,0 skolpsykologer som verkar inom
förskola, grundskola, grundsärskola (inkluderar fristående förskolor
och grundskolor). Antalet barn och elever är drygt 10 700 st. vilket
innebär ca 2 700 barn/elever per psykologtjänst.
Psykologförbundets och Rädda barnens rekommendationer är att det
ska finnas 1,0 psykolog per 500 elever.
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§ 101 forts
Förslag till beslut avseende elevhälsa.
Förslag på åtgärder
Påbörja rekryteringsprocess av två skolpsykologtjänster senast den 1
oktober 2015 för att möjliggöra förstärkning av samarbete med de
lokala elevhälsoteamen snarast för att möta det akuta behov som
verksamheten beskriver.
Tillsätta en centralt placerad psykolog med samordningsansvar
senast den 1 januari 2016, som deltar i arbetet kring utformandet av
psykologorganisationen inom den nya kunskapsförvaltningen.
Inför den nya omorganisationen 2016 säkerställa tillgång till två
psykologtjänster/skolområde.
För att möta det behov som rektorerna uppger i den kartläggning
som gjorts vad gäller speciallärare/specialpedagogerföreslåsen
tvådelad insats:
Verksamhetschefen utformar tillsammans med HR-funktionen en
plan för utbildning/fortbildning av befintlig personal för att möta
behovet som finns av speciallärare/specialpedagogisk kompetens på
enheterna.
I arbetet ska även det kommunala mål som behandlar individuella
kompetensutvecklingsplaner beaktas. Förslaget ska vara klart senast
den 1 januari 2016.
Under en tre-årsperiod utifrån kartläggning av behov rekrytera det
antal personer som krävs för att möta det behov som rektorerna
uppger vad gäller tjänster. Läsåret 2015/2016 påbörjas rekrytering av
sex nya tjänster. Inför arbetet med Internbudget 2016/2017/2018
görs avstämning med verksamheten kring rådande behov.
Inför den kommande omorganisationen, som påbörjas 1/1 2016 är
målet att varje skolområde ska ha minst tre kuratorstjänster. Utifrån
det underlag vi idag har av kuratorer skulle det innebära ytterligare
ökning med 2,5 tjänst.
forts.
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§ 101 forts
Förslag till beslut avseende elevhälsa.
Förvaltningschef Göran Palmér föreslår tillägg med en att- sats med
följande lydelse: att uppdra åt kunskapsförvaltningen att komplettera
handlingsplan för Elevhälsa med gymnasieskolans elevhälsoarbete.
Kunskapsnämnden bifaller förvaltningschefens förslag.
Kunskapsnämnden beslutar
1. att godkänna delrapportering av arbetet med direktiv
handlingsplan för Elevhälsan och uppdra till processledare
att återkomma på kunskapsnämndens möte den 3 december
2015 med nästa delrapport.
2. att göra en ombudgetering och avsätta medel för tillsättning av två
psykologtjänster och medel för rekrytering av tre
speciallärare/specialpedagoger.
3. att i internbudgetarbetet 2016 avsätta medel för att utifrån direktiv
Elevhälsa rekrytera elevhälsopersonal utifrån nulägesanalys på
respektive skolområde.
4. att återkomma till nämnden och redovisa konsekvenser av de
åtgärder som föreslagits.
5. att anta föreslagna åtgärder och ramar rörande Elevhälsa
6. att uppdra åt kunskapsförvaltningen att komplettera handlingsplan
för Elevhälsa med gymnasieskolans elevhälsoarbete.
7. att förklara paragrafen omedelbart justerad
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

KSN. 2015/395.1.4.1

§ 102
Delårsrapport per augusti 2015 samt personalnyckeltal.
Ann-Christin Östbergh, controller, Cecilia Westlund, HR-specialist, samt
Marina Eriksson, kvalitetscontroller föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen överlämnar härmed delårsrapport per augusti
2015 till kunskapsnämnden.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att godkänna delårsrapport per augusti 2015
2. att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen och revisionen
för handläggning
3. att ur förvaltningens reserv avsätta medel för rekrytering och
tillsättning av två psykologtjänster samt 3 tjänster som
specialpedagog/speciallärare.
4. att ur förvaltningens reserv avsätta medel för att utöka
samordningsresursen för modersmål/studiehandledning med 0,25
tjänst samt tillsätta administrativt stöd med 0,5 tjänst
5. att hos kommunstyrelsen hemställa om kostnadstäckning med
9 Mnkr för ökade utbildningskostnader avseende
studiehandledning/modersmålstöd, elevhälsa samt större
elevvolymer inom grundskolan.
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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Skolinspektionen
Akten

KSN. 2015/384.1.8.2

§ 103
Redovisning av åtgärder enligt Skolinspektionens regelbundna
tillsyn av Karlskrona kommun 2015 – Förskoleklass och
grundskola.
Gunilla Ingestad, utredare, föredrar ärendet. Kunskapsförvaltningen har
med skrivelse den 31 augusti 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen skriver att Skolinspektionen har under våren 2015
genomfört tillsyn av utbildningsverksamheten i Karlskrona kommun.
Tillsynen omfattar alla skolformer som huvudmannen ansvarar för;
förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola och
gymnasieskola. Beslut ges var för sig för varje skolform och för varje
skolenhet som ingår i inspektionen, något som är nytt för denna tillsyn
jämfört med tidigare år.
Skolinspektionens regelbundna tillsyn utgår från skolans regelverk, men
lyfter fram ett antal prioriterade områden, där barns och elevers lärande
och trygghet är centrala mål.
Föreliggande redovisning avser huvudmannabeslutet för förskoleklass
och grundskola.
Tillsynen visar att det föreligger brister inom båda huvudområdena;
Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna samt Utveckling av
utbildningen vid skolenheterna, och Skolinspektionen förelägger
Karlskrona kommun, med stöd av 26 kap 10 och 27 §§ skollagen, att
vid vite av 750 000 kronor senast den 25 september 2015 vidta
åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna. De vidtagna åtgärderna
ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen.
Kunskapsnämnden uppdrog den 27 augusti 2015 åt kunskapsförvaltningen att senast vid nämndsammanträdet den 24 september
2015 redovisa handlingsplaner och redan vidtagna åtgärder utifrån
Skolinspektionens beslut efter tillsyn 2015 avseende redovisning av
åtgärder.
forts.
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§ 103 forts
Redovisning av åtgärder enligt Skolinspektionens regelbundna
tillsyn av Karlskrona kommun 2015 – Förskoleklass och
grundskola.
Kunskapsnämnden beslutar
1. att ställa sig bakom föreliggande redovisning av planerade och
vidtagna åtgärder enligt Skolinspektionens beslut den 6 juli 2015
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________
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§ 104
Delegationsbeslut.
Se förteckning över fattade beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
__________
Förteckning finns tillgänglig på kunskapsförvaltningen
__________
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§ 105
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
01. Protokoll fört vid förvaltningsövergripande samverkansgrupp den
13 augusti 2015
__________
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§ 106
Övriga frågor.
Ann- Louise Trulsson (KD) föreslår att samarbete som finns med
andra aktörer inom elevhälsan, såsom Svenska kyrkan m fl.
synliggörs/tydliggörs, samt att kunskapsförvaltningen får uppdrag att
upprätta avtal mellan parterna för att säkerställa neutrala
etikdiskussioner eller om så önskas diskussioner av religiös karaktär.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) överlämnar förslaget till
kunskapsförvaltningen för beredning.
__________
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 29 oktober 2015

§ 107

Information kring det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

§ 108

Redovisning av åtgärder enligt Skolinspektionens regelbundna tillsyn av
Karlskrona kommun 2015 - Fritidshem

§ 109

Redovisning av åtgärder enligt Skolinspektionens regelbundna tillsyn av
Karlskrona kommun 2015 - Grundsärskola

§ 110

Redovisning av åtgärder enligt Skolinspektionens regelbundna tillsyn av
Karlskrona kommun 2015 - Förskola

§ 111

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens regelbundna
tillsyn av Karlskrona kommun 2015 - Gymnasieskola

§ 112

Mottagande av nyanlända 2015/2016

§ 113

Utökning av tillfälliga förskoleplatser på f.d. Lyckebyskolan

§ 114

Utökning av förskoleplatser vid Hästö förskola

§ 115

Tillbyggnad och ombyggnad av förskolelokaler – Sjöstierna 1 och 2

§ 116

Förstudie för eventuell förskoleetablering på tomt vid Ekliden

§ 117

Uppföljningsrapport per september 2015 för kunskapsnämnden

§ 118

Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 2016 för kunskapsnämnden

§ 119

Delegationsbeslut

§ 120

Meddelanden, skrivelser och rapporter

§ 121

Kurser och konferenser

§ 122
Övriga frågor
__________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, vån 4, Vuxensektionen
torsdagen den 29 oktober 2015 kl. 08.30 – 14.30
Sammanträdet ajourneras 13.45 – 13.55
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)

Ledamöter

Roland Andréasson (S)
Åse Nygren (S) §§ 112-122 10.50-14.30
Daniel Daleke (S)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Robin Kullberg (FP)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Ersättare

Susanne Öhrn (S) §§ 112-122 08.30-10.50 informationsdel
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Frode Jadbrant (MP)

Tjänstgörande ersättare Louise Sabel (S)
Christer Holmberg (S)
Susanne Öhrn (S) §§ 107-111 08.30-10.50 informationsdel
Ola Palmgren (M)
Sarah Petersson (SD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Verksamhetschef
Kvalitetscontroller
Controller
Utredare/adm.chef
Administrativ chef
Lokalsamordnare
Verksamhets/utb.chef
Chef resurs och stöd
Utvecklingsstrateg

Sign

Sign

Göran Palmér
Helen Allevang §§ 107-122 informationsdel
Marina Eriksson §§ 107-111 informationsdel
Peter Arkeklint§§ 107-122 informationsdel
Gunilla Ingestad §§ 107-109 informationsdel
Pia Brante §§ 107-109 informationsdel
Mats Fredh §§ 107-122 informationsdel
Mats-Peter Krantz §§ 110-122 informationsdel
Håkan Karlsson §§ 107-109 informationsdel
Anna Holmberg § 107 informationsdel

Sign
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Lotta Antman (SD)

Justerade paragrafer

§§ 107-122

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Lotta Antman

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign
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§ 107
Information kring det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Anna Holmberg, utvecklingsstrateg, föredrar ärendet. Skollagen säger
att en hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur
de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt
men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på
nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller
motsvarande utbildning (aktivitetsansvar).
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de
ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i
första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta
en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt
sätt.
Kommunen ska föra register över de ungdomar som omfattas av
ansvaret enligt första stycket.
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________
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Skolinspektionen
Akten

KSN. 2015/1487.1.8.2

§ 108
Redovisning av åtgärder enligt Skolinspektionens regelbundna
tillsyn av Karlskrona kommun 2015 - Fritidshem
Gunilla Ingestad, utredare, föredrar ärendet. Kunskapsförvaltningen har
med skrivelse den 28 september lämnat yttrande och beslutsförslag.
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2015 genomfört tillsyn av
utbildningsverksamheten i Karlskrona kommun. Tillsynen omfattar alla
skolformer som huvudmannen ansvarar för; förskola, fritidshem,
grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.
Beslut ges var för sig för varje skolform och för varje skolenhet som
ingår i inspektionen, något som är nytt för denna tillsyn jämfört med
tidigare år.
Skolinspektionens regelbundna tillsyn utgår från skolans regelverk, men
lyfter fram ett antal prioriterade områden, där barns och elevers lärande
och trygghet är centrala mål. Föreliggande redovisning avser
huvudmannabeslutet för fritidshem.
Tillsynen visar att det föreligger brister inom huvudområdet Utveckling
av utbildningen i fritidshemmet, och Skolinspektionen förelägger
Karlskrona kommun, med stöd av 26 kap 10 och 27 §§ skollagen, att
senast den 6 november vidta åtgärder för att avhjälpa de påtalade
bristerna. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen
redovisas för Skolinspektionen.
Kunskapsnämnden uppdrog den 27 augusti 2015 åt kunskapsförvaltningen att senast vid nämndsammanträdet den 24 september
2015 redovisa handlingsplaner och redan vidtagna åtgärder utifrån
Skolinspektionens beslut efter tillsyn 2015 avseende redovisning av
åtgärder.
forts.
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§ 108 forts.
Redovisning av åtgärder enligt Skolinspektionens regelbundna
tillsyn av Karlskrona kommun 2015 - Fritidshem
Dessa handlingsplaner beslutades i samband med redovisningen av
åtgärder utifrån beslut den 15 juni 2015, dnr 43-2014:7976,
förskoleklass och grundskola, men är i sin övergripande form framtagna
för att omfatta huvudmannens samtliga skolformer.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att ställa sig bakom föreliggande redovisning av planerade och vidtagna
åtgärder
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Sign

Sign
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Skolinspektionen
Akten

KSN. 2015/1486.1.8.2

§ 109
Redovisning av åtgärder enligt Skolinspektionens regelbundna
tillsyn av Karlskrona kommun 2015 - Grundsärskola
Gunilla Ingestad, utredare, föredrar ärendet. Kunskapsförvaltningen har
med skrivelse den 28 september lämnat yttrande och beslutsförslag.
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2015 genomfört tillsyn av
utbildningsverksamheten i Karlskrona kommun. Tillsynen omfattar alla
skolformer som huvudmannen ansvarar för; förskola, fritidshem,
grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.
Beslut ges var för sig för varje skolform och för varje skolenhet som
ingår i inspektionen, något som är nytt för denna tillsyn jämfört med
tidigare år.
Skolinspektionens regelbundna tillsyn utgår från skolans regelverk, men
lyfter fram ett antal prioriterade områden, där barns och elevers lärande
och trygghet är centrala mål.
Föreliggande redovisning avser huvudmannabeslutet för grundsärskola.
Tillsynen visar att det föreligger brister inom båda huvudområdena;
Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna och Utveckling av
utbildningen i förskolan.
Skolinspektionen förelägger Karlskrona kommun, med stöd av 26 kap
10 och 27 §§ skollagen, att senast den 6 november vidta åtgärder för
att avhjälpa de påtalade bristerna. De vidtagna åtgärderna ska senast
samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen.
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§ 109 forts
Redovisning av åtgärder enligt Skolinspektionens regelbundna
tillsyn av Karlskrona kommun 2015 - Grundsärskola
Kunskapsnämnden uppdrog den 27 augusti 2015 åt kunskapsförvaltningen att senast vid nämndsammanträdet den 24 september
2015 redovisa handlingsplaner och redan vidtagna åtgärder utifrån
Skolinspektionens beslut efter tillsyn 2015 avseende redovisning av
åtgärder.
Dessa handlingsplaner beslutades i samband med redovisningen av
åtgärder utifrån beslut den 15 juni 2015, dnr 43-2014:7976,
förskoleklass och grundskola, men är i sin övergripande form framtagna
för att omfatta huvudmannens samtliga skolformer.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att ställa sig bakom föreliggande redovisning av planerade och vidtagna
åtgärder
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Skolinspektionen
Akten

KSN. 2015/1489.1.8.2

§ 110
Redovisning av åtgärder enligt Skolinspektionens regelbundna
tillsyn av Karlskrona kommun 2015 - Förskola
Gunilla Ingestad, utredare, föredrar ärendet. Kunskapsförvaltningen har
med skrivelse den 24 september lämnat yttrande och beslutsförslag.
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2015 genomfört tillsyn av
utbildningsverksamheten i Karlskrona kommun. Tillsynen omfattar alla
skolformer som huvudmannen ansvarar för; förskola, fritidshem,
grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.
Beslut ges var för sig för varje skolform och för varje skolenhet som
ingår i inspektionen, något som är nytt för denna tillsyn jämfört med
tidigare år.
Skolinspektionens regelbundna tillsyn utgår från skolans regelverk, men
lyfter fram ett antal prioriterade områden, där barns och elevers lärande
och trygghet är centrala mål.
Föreliggande redovisning avser huvudmannabeslutet för förskola.
Tillsynen visar att det föreligger brister inom huvudområdet Utveckling
av utbildningen i förskolan, och Skolinspektionen förelägger Karlskrona
kommun, med stöd av 26 kap 10 och 27 §§ skollagen, att senast den 6
november vidta åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna. De
vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för
Skolinspektionen.
Kunskapsnämnden uppdrog den 27 augusti 2015 åt kunskapsförvaltningen att senast vid nämndsammanträdet den 24 september
2015 redovisa handlingsplaner och redan vidtagna åtgärder utifrån
Skolinspektionens beslut efter tillsyn 2015 avseende redovisning av
åtgärder.
forts.
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§ 110 forts
Redovisning av åtgärder enligt Skolinspektionens regelbundna
tillsyn av Karlskrona kommun 2015 - Förskola
Dessa handlingsplaner beslutades i samband med redovisningen av
åtgärder utifrån beslut den 15 juni 2015, dnr 43-2014:7976,
förskoleklass och grundskola, men är i sin övergripande form framtagna
för att omfatta huvudmannens samtliga skolformer.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att ställa sig bakom föreliggande redovisning av planerade och vidtagna
åtgärder
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Skolinspektionen
Akten

KSN. 2015/1288.1.8.2

§ 111
Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens
regelbundna tillsyn av Karlskrona kommun 2015 - Gymnasieskola
Pia Brante, administrativ chef, föredrar ärendet. Skolinspektionen har
under våren 2015 genomfört tillsyn av utbildningsverksamheten i
Karlskrona kommun. Tillsynen omfattar samtliga skolformer som
huvudmannen ansvarar för: förskola, fritidshem, grundsärskola,
grundskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola. Beslut meddelas var
för sig för varje skolform och för varje skolenhet som ingår i
inspektionen. Föreliggande redovisning avser huvudmannabeslutet för
gymnasieskola
Skolinspektionens beslut
Tillsynen visar att det föreligger brister inom huvudområdena:
förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna samt utveckling av
utbildningen vid skolenheterna. Skolinspektionen förelägger Karlskrona
kommun, med stöd av 26 kap 10 § skollagen (2011:800), att senast den
6 november 2015 vidta åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna.
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för
Skolinspektionen.
Skolinspektionens sammanfattande bedömning är att Karlskrona
kommuns möjligheter att ge studiehandledning till elever på
modersmålet, i en omfattning som motsvarar behoven, behöver
säkerställas; samt att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas så att
resultatet av kommunens uppföljningsarbete medför analyser som
underlag för beslut om nödvändiga och dokumenterade
utvecklingsåtgärder.
Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder avseende
förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
Skolinspektionen konstaterar att huvudmannen inte uppfyller
författningskraven avseende erbjudande av studiehandledning på
modersmålet till de elever som behöver det. (9 kap. 9§
gymnasieförordningen.)
forts.
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§ 111 forts
Förslag till beslut angående skolinspektionens föreläggande –
Gymnasieskola
Kunskapsnämnden har den 24 september 2015 beslutat om åtgärder,
för såväl grund- som gymnasieskola, i syfte att avhjälpa brister i detta
avseende. (Beslutet biläggs denna redovisning.)
De beslutade åtgärderna innebär
Utökning av samordningsresurs för modersmål/studiehandledning med
0,25 tjänst procent från och med 1 november 2015, samt att uppdra åt
funktionen att verkställa de föreslagna (i bilaga A1 redovisade)
åtgärderna;
ombudgetering av medel för att tillsätta administrativt stöd med 0,50
tjänst från och med 1 november 2015;
uppdrag till kunskapsförvaltningen att prioritera rekryteringsarbete för
att säkerställa tillgång till modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmålet för de elever som är i behov av det
(återrapport till kunskapsnämnden den 25 oktober 2015);
i samband med internbudgeten för 2016 avsättning av medel för
studiehandledning på modersmålet och i delårsbokslutet redovisade
konskevenser av de åtgärder som vidtagits.
Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder avseende utveckling
av utbildningen vid skolenheterna
Skolinspektionen konstaterar att huvudmannen inte uppfyller
författningskraven avseende att utifrån en analys av det som
framkommer i uppföljningsarbetet besluta om nödvändiga
utvecklingsåtgärder samt dokumentera dessa.
Kunskapsnämnden har den 24 september 2015 beslutat om åtgärder,
för såväl grund- som gymnasieskola, i syfte att avhjälpa brister i detta
avseende. (Beslutet biläggs denna redovisning.)
De beslutade åtgärderna innebär att genomföra ett för samtliga
skolformer gemensam arbetsprocess för kvalitetsrapporteringar och
återkoppling mellan verksamhet och huvudman (systematik kopplat till
budgetprocess beskriven i bilagd årscykel); att ärenden till
Kunskapsnämnden rörande verksamhetens kvalitet kompletteras med
analys och förslag på åtgärder samt förväntade effekter. Dessa
beslutade åtgärder dokumenteras i form av nämndens protokoll.
Som ett resultat av nu pågående uppbyggnadsarbete av det
systematiska kvalitetsarbetet, inom ramen för under oktober beslutad
ny organisation, beräknas ett förslag på slutligt kvalitetssystem kunna
presenteras för kunskapsnämnden den 29 oktober 2015.
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§ 111 forts
Förslag till beslut angående skolinspektionens föreläggande –
Gymnasieskola
Genomförda åtgärder har innefattat (mot bakgrund av genomförd
organisationsutredning) processkartläggning av det systematiska
kvalitetsarbetet; utbildning av nämndens ledamöter och förvaltningens
tjänstemän med fokus på skollag och huvudmannens roll,
utbildningsinsats i analysarbete för berörda tjänstemän; rapportering till
kommunstyrelsen om tänkbara ekonomiska konsekvenser av
nödvändiga åtgärder med ledning av Skolinspektionens tillsyn.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att godkänna föreliggande redovisning av planerade och vidtagna
åtgärder enligt Skolinspektionens beslut den 15 juni 2015,
dnr 43-2014:7979.
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

KSN. 2015/1504.7.1.1

§ 112
Mottagande av nyanlända 2015/2016
Under en tid har tillströmningen av nyanlända till Karlskrona Kommun varit
stor. Denna tillströmning påverkar våra verksamheter. Flertalet av de
nyanlända bosätter sig i de centrala delarna av kommunen vilket skapar stort
tryck på skolorna i det här området. Vi ser att det inom en snar framtid måste
göras andra skolplaceringar än nuvarande vilket innebär utmaningar för även
andra skolenheter.
Skolplacering för nyanlända barn
Antalet nyanlända barn är just nu väldigt stort. I Karlskrona kommer vi bara
under hösten 2015 att ta emot fler än 100 nya barn (Fur ej inräknat) som ska
beredas plats på våra skolor.
När en kommun tar emot asylsökande barn och ungdomar ska de tas emot i
skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden.
De bör tas emot senast en månad efter ankomsten.
Vid beslut om att ett barn ska tas emot i en verksamhet skall hänsyn alltid tas
till vad som är bäst för barnet och som ett led i det låta barnet och
vårdnadshavarna komma till tals. Nyanlända barn och unga kan tas emot i
såväl kommunala som fristående verksamheter.
Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje
skolenhet. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål
när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens
önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat
barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen).
Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära
hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den
skolenhet som ligger närmast hemmet.
forts.
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§ 112 forts
Mottagande av nyanlända 2015/2016
När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan
erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till
en plats på skola. Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål
om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga
elevers trygghet och studiero.
Alla barn ges i princip automatiskt plats i en närliggande, så kallad hemskola,
men som förälder kan man själv söka plats på en annan skola. Om man valt
en skola utanför sitt närområde kan barnet erbjudas skolgång på denna skola
först efter det att barnen inom detta närområde garanterats plats till sin egen
skola. För nyanlända barn gäller samma princip.
Det innebär att många barn idag hänvisas till skolor som på kort tid har att ta
emot väldigt många nyanlända barn vilket innebär en ojämn fördelning mellan
skolorna i kommunen samt en svårighet att organisera undervisningen på ett
bra sätt för eleven.
Ett förslag som prövats av andra kommuner är att under en begränsad tid
göra avkall på principen om fritt skolval och istället undersöka möjligheten för
fler skolor att kunna ta emot nyanlända elever, alternativt välja ut skolor med
vikande elevunderlag som möjliga skolor för mottagande. På detta sätt blir
det möjligt att fördela ansvaret för dessa barns skolgång på flera skolenheter
än vad som är möjligt idag.
Kommuner som prövat detta har överlag positiva erfarenheter när det gäller
bättre fördelning av nyanlända mellan skolorna samt en god integration och
språkutveckling för dessa elever. En utslussning av elever till andra skolor får
inte innebära avkall på svenska som andraspråk och modersmålsundervisning. Detta arbetssätt förutsätter att en gemensam transport kan
ordnas av kommunen för de elever som inte på egen hand kan ta sig till
aktuell skola.
Ny lag träder i kraft 2016-01-01
Bedömning inför nyanländ elevs placering
Lagen säger att en nyanländs förkunskap/erfarenhet ska bedömas
skyndsamt, så beslut om placering kan göras inom två månader från det att
eleven tagits emot i skolväsendet. Bedömningens syfte är att säkerställa
likvärdigheten i skolan och se till att eleven placeras i ett sammanhang där de
kan ta till sig undervisningen. Bedömningen ligger till grund för beslut rörande
elevs placering i lämplig årskurs och undervisningsgrupp. Eleven placeras
efter hänsyn till ålder, förkunskaper, personliga förhållande och sociala
faktorer.
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§ 112 forts.
Mottagande av nyanlända 2015/2016
Nyanländ
I skollagen kommer definitionen nyanlända syfta till den som påbörjar sin
skolgång efter ordinarie skolstart det kalenderår hen fyller sju. En elev
definieras inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång.
Förslag på åtgärd
Ge rektor på respektive enhet möjlighet att fatta beslut om att under en
begränsad tid, utifrån enhetens nuläge, inte ta emot elever. Beslutet ska vara
förankrat i skollagen och möjligheten att följa den samma. Ge kunskapsförvaltningen tillsammans med rektorerna i uppdrag att göra en handlingsplan
för hur förfarande vid ovanstående ska hanteras. Handlingsplanen ska
innehålla en risk och konsekvensanalys samt förslag på mer långsiktiga
strategier vad gäller fortsatt planering.
Ge kunskapsförvaltningen i uppdrag att omedelbart göra en plan för
utbildning på de enheter som idag inte har erfarenhet av att ta emot
nyanlända för att skapa de bästa förutsättningar för både nya barn och de
barn som redan finns i våra verksamheter. Kostnader för insatserna
redovisas på nämnden den 26 november 2015. Skapa ekonomisk beredskap
inom internbudgeten 2016 för att transportera elever till andra enheter än de
som finns i elevens närområde. På nämndens möte 151126 redovisas en
kartläggning av möjlig hantering och kostnader.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att läsåret 2015/2016 delegera till varje enskild rektor att utifrån rådande
situation på enheten fatta beslut kring avsteg vad gäller rådande regelverk
vid intag av elever
2. att i Internbudget 2016 skapa förutsättningar för att transportera elever till
andra skolenheter i Karlskrona kommun
3. att i Internbudgetarbetet skapa ekonomiska förutsättningar för att utbilda
skolpersonal inom ramen för mottagande av nyanlända
4. att till nämndens novembermöte återkomma med kostnader för eventuella
skolskjutsar i samband med förändringen
forts.
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§ 112 forts.
Mottagande av nyanlända 2015/2016
Yrkanden
Roland Andreasson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag, samt yrkar
att ge kunskapsförvaltningen tillsammans med rektorerna i uppdrag att göra
en handlingsplan för hur förfarande vid ovanstående ska hanteras.
Handlingsplanen ska innehålla en risk och konsekvensanalys samt förslag på
mer långsiktiga strategier vad gäller fortsatt planering, (attsats 2)
att ge kunskapsförvaltningen i uppdrag att omedelbart göra en plan för
utbildning på de enheter som idag inte har erfarenhet av att ta emot
nyanlända för att skapa de bästa förutsättningar för både nya barn och de
barn som redan finns i våra verksamheter. Kostnader för insatserna
redovisas på nämnden den 26 november 2015, (attsats 3)
att skapa ekonomisk beredskap inom internbudgeten 2016 för att
transportera elever till andra enheter än de som finns i elevens närområde.
På nämndens möte den 26 november 2015 redovisas en kartläggning av
möjlig hantering och kostnader (attsats 4)
Lotta Antman (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag, samt yrkar
att ge rektor på respektive enhet möjlighet att fatta beslut om att under en
begränsad tid, utifrån enhetens nuläge, inte ta emot elever. Beslutet ska vara
förankrat i skollagen och möjligheten att följa den samma. Detta beslut gäller
till och med mars 2016, (attsats 1)
Sammanträdet ajourneras 13.45–13.55
Pernilla Persson (C) yrkar att uppföljning sker på kunskapsnämndens
sammanträde i mars 2016
Lotta Antman (SD) yrkar bifall till Roland Andreassons (S)
ändringsyrkande i attsats 2-3.
Lotta Antman (SD) yrkar avslag till Roland Andreassons (S) förslag till
attsats 4.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till Roland Andreassons (S)
ändringsyrkande samt Pernilla Perssons (C) tilläggsyrkande, samt yrkar
att tydliggöra uppdraget för respektive kommunal (kontakten med
friskolan) rektorsområde, att inventera och möjliggöra mottagande
respektive avvisande av elever,
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§ 112 forts.
Mottagande av nyanlända 2015/2016
att vad gäller kommunens nyttjande av kommunala lokaler att
information delges och dialog förs med respektive berörd förvaltning
och nämnd,
att ett kontinuerligt kostnadsläge redovisas i nämnden
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
förvaltningens förslag mot Roland Andreassons (S) och Lotta Antmans
(SD) ändringsyrkanden och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
Roland Andreassons (S) och Lotta Antmans (SD) förslag.
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på
Pernilla Perssons (C) tilläggsyrkande och finner att kunskapsnämnden
beslutar enligt Pernilla Perssons (C) förslag
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg proposition på Lotta
Antmans (SD) avslagsyrkande i attsats 4 och finner att
kunskapsnämnden avslår densamma.
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på AnnLouise Trulssons tilläggsyrkande och finner att kunskapsnämnden
avslår densamma
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att ge rektor på respektive enhet möjlighet att fatta beslut om att
under en begränsad tid, utifrån enhetens nuläge, inte ta emot elever.
Beslutet ska vara förankrat i skollagen och möjligheten att följa den
samma. Detta beslut gäller till och med mars 2016
2. att ge kunskapsförvaltningen tillsammans med rektorerna i uppdrag
att göra en handlingsplan för hur förfarande vid ovanstående ska
hanteras. Handlingsplanen ska innehålla en risk och
konsekvensanalys samt förslag på mer långsiktiga strategier vad
gäller fortsatt planering
3. att ge kunskapsförvaltningen i uppdrag att omedelbart göra en plan
för utbildning på de enheter som idag inte har erfarenhet av att ta
emot nyanlända för att skapa de bästa förutsättningar för både nya
barn och de barn som redan finns i våra verksamheter. Kostnader för
insatserna redovisas på nämnden den 26 november 2015
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§ 112 forts.
Mottagande av nyanlända 2015/2016
4. att skapa ekonomisk beredskap inom internbudgeten 2016 för att
transportera elever till andra enheter än de som finns i elevens
närområde. På nämndens möte den 26 november 2015 redovisas
en kartläggning av möjlig hantering och kostnader
5. att uppföljning sker på kunskapsnämndens sammanträde i mars
2016
__________
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Drift- och serviceförvaltningen
Akten

KSN.2015/1502.4.5.1

§ 113
Utökning av tillfälliga förskoleplatser på f.d. Lyckebyskolan
Mats Fredh, lokalsamordnare, föredrar ärendet. Barn- och
ungdomsnämnden beslöt den 28 maj 2014 att projektera för en ny
förskola på Trossö. Projekteringen skulle omfatta både möjligheten att
bebygga lämplig och ev. ledig tomt och att identifiera lediga lokaler att
kunna förhyra på Trossö. Fastighetsavdelningen inledde samtal med
fastighetsbolaget Kungsleden, om att kunna förhyra kv. Lindblad och i
dessa lokaler kunna inrätta verksamhet för sju avdelningar förskola.
Bakgrund
Samtalen med Kungsleden pågick i drygt 10 månader, men någon
lösning för att kunna inrymma förskola i kv. Lindblad kunde inte uppnås.
Därmed blev det nödvändigt att finna tillfälliga lösningar för behovet av
ytterligare förskoleplatser i närområdet. Eftersom inga möjligheter fanns
att finns dessa på Trossö, fick förvaltningen inventera närområdet.
Efter samråd med fastighetsavdelningen, beslöts att inrätta tillfällig
verksamhet för förskola i f.d. Lyckebyskolans lokaler. Plan ett i
tegelbyggnaden genomgick, eftre beslut i Barn- och Ungdomsnämnden
en översyn och anpassades för att kunna inrymma två avdelningar.
Utemiljön avgränsades och gjordes iordning till viss del.
Lokalbehov
Eftersom behoven av ytterligare förskoleplatser föreligger, behövs mer
lokalyta för förskoleverksamhet. En möjlighet är att inrätta verksamhetsyta genom att iordningställa plan två på Lyckebyskolan, för ytterligare
två avdelningar. Denna lösning löser kommunens behov av förskoleplatser till en viss del, men ytterligare lösningar krävs framöver.
För att kunna använda de f.d. skollokalerna till förskola, krävs översyn
samt vissa förändringar. Dessutom krävs iordningställande och
anpassning av utemiljön. Detta för att skapa en trivsam och bra
verksamhet, samt för att uppfylla miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gällande myndighetskrav.
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§ 113 forts
Utökning av tillfälliga förskoleplatser på f.d. Lyckebyskolan
Lokallösningar
Eftersom verksamheten är tillfällig, planeras den som längst till den 31
juli 2017. Det innebär att ett tillfälligt bygglov söks och att hiss till plan
två inte krävs. Ytterligare två toaletter kommer att byggas på plan två.
Brandskyddet där kommer också att ses över och åtgärdas, med att
nödvändiga utrymningsvägar kompletteras. Utemiljö utökas och
avgränsas och förses med flera lekredskap samt med staket.
Investeringskostnad och finansiering
Investeringsåtgärderna beräknas uppgå till 720 tkr med en avskrivning
på två år. Därmed blir årshyran 577 895 kr under två år. (Se bilaga.)
Finansieringen förslås tas genom att kunskapsnämnden fattar beslut
om att utnyttja det finansieringsutrymme på 3 mnkr, som finns i
kunskapsnämndens investeringsram, gällande inventarier för kvarteret
Lindblad.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att inrätta verksamhetslokaler i f.d. Lyckebyskolans plan 2, samt
2. att utöka och upprusta utmiljön
3. att finansiera investeringen med medel ur kunskapsnämndens
investeringsram, gällande inventarier för kvarteret Lindblad.
4. att uppdra åt drift- och serviceförvaltningen att genomföra
investeringen
5. att investeringsbidrag för inköp av inventarier och IT med 230 tkr
avsätts i internbudget 2016
Yrkande
Lotta Antman (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut mot Lotta Antmans avslagsyrkande och
finner att kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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§ 113 forts
Utökning av tillfälliga förskoleplatser på f.d. Lyckebyskolan
Votering begärs
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer följande
propositionsordning. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja.
Den som vill avslå densamma röstar nej
Följande röstar ja: Pernilla Persson (C), Roland Andreasson (S),
Åse Nygren (S), Daniel Daleke (S), Eva Ottosson (M),
Robin Kullberg (FP), Åsa Gyberg-Karlsson (V),
Ann-Louise Trulsson (KD), Louise Sabel (S), Christer Holmberg (S),
Ola Palmgren (M), Chatarina Holmberg (S)
Följande röstar nej: Lotta Antman (SD), Sarah Petersson (SD)
Kunskapsnämnden beslutar med 12 ja-röster mot två nej-röster att
avslå Lotta Antmans (SD) avslagsyrkande
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att inrätta verksamhetslokaler i f.d. Lyckebyskolans plan 2, samt
2. att utöka och upprusta utmiljön
3. att finansiera investeringen med medel ur kunskapsnämndens
investeringsram, gällande inventarier för kvarteret Lindblad.
4. att uppdra åt drift- och serviceförvaltningen att genomföra
investeringen
5. att investeringsbidrag för inköp av inventarier och IT med 230 tkr
avsätts i internbudget 2016
_________
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Kommunstyrelsen
Drift- och serviceförvaltningen
Akten

KSN. 2015/ 1503.4.5.1

§ 114
Utökning av förskoleplatser vid Hästö förskola
Mats Fredh, lokalsamordnare, föredrar ärendet. Behovet med
utökning av antalet förskoleplatser, samtidigt som bristen på lämplig
och ledig tomtmark råder, gör att en översyn av befintliga tomter och
eventuell förtätning av verksamheter blir allt mer nödvändig att göra.
Situationen för Trossö är belyst och det är en generell brist av platser
som råder här just nu. Det medför att vi behöver titta över situationen
i mellanstaden, för att se om ledig mark går att finna inom befintliga
tomter.
Fastigheten vid Hästövägen, där Hästö förskola ligger, är möjlig att
bebygga ytterligare. Tomten är tillräckligt stor för att kunna utökas
med en byggnad som motsvarar behovet för ytterligare två
avdelningar.
Lokallösning
För att klara behoven av förskoleplatser föreslås att en paviljong på
c:a 380 kvm, med ett bygglov på 5 år med möjlighet till förlängning,
etableras på tomten. Utemiljön räcker också till för en utökning. Idag
är utemiljön c:a 66 kvm per barn. Vid en etablering av ytterligare två
avdelningar blir utemiljön 38 kvm per barn.
Färdigställandetid är 4 – 6 månader efter beställning från
kunskapsnämnden.
Ekonomi
Investering av grundläggningen är beräknad till 1 356 000 kr. Om
investeringen skrivs av på fem år blir årskostnaden 305 100. Om
investeringskostnaden skrivs av på tio år, blir årskostnaden 169 500
kr per år. Utöver investeringskostnaden planeras hyra och drift kosta
660 tkr per år, dvs. cirka 1700 kr per kvm och år. Totalhyran per
kvadratmeter blir, vid en femårig avskrivning, 2 567 kr.
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§ 114 forts
Utökning av förskoleplatser vid Hästö förskola
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att bevilja projekteringstillstånd och investeringstillstånd för
etablering av paviljonger för två avdelningar förskola.
2. att uppdra åt drift- och serviceförvaltningen att verkställa
investeringen.
3. att investeringskostnaden uppgående till 1 356 000 kr finansieras
inom de i gällande budget och plan avsatta medlen avseende
investeringsområdet inventarier för etablering av förskola i kv.
Lindblad, med en 5-årig avskrivning av 305 100 kr per år.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att investeringsbidrag för inventarier och IT med 230 tkr. avsätt i
internbudget för 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

29 oktober 2015

25

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Drift- och servicenämnden
Akten

KSN. 2015/1501.4.5.1

§ 115
Tillbyggnad och ombyggnad av förskolelokaler – Sjöstierna 1
och 2
Mats Fredh, lokalsamordnare, föredrar ärendet. Behovet av
ytterligare etableringar av verksamhetsyta för förskola på Trossö
kvarstår. Det är kommunens ambition att i möjligaste mån etablera
förskolorna på så sätt att de omfattar minst fyra till sex avdelningar.
Möjligheterna att kunna skapa denna storlek på förskolor på Trossö
har på senare tid visat sig vara starkt begränsade. Det gäller därför
att kunna finna fungerande lösningar, där vi idag redan har
etablering.
Bakgrund
Eftersom möjligheten att etablera förskola i kv. Lindblad, med sju
avdelningar, inte gick att genomföra, kvarstår en brist på
förskoleplatser på Trossö. Rosenfeldtskolan, som idag också
inrymmer två avdelningar förskola, växer och behöver mera yta för
sin skolverksamhet.
Detta samtidigt som bristen på förskoleplatser på Trossö ökar. Enligt
kommunprognosen kommer antalet barn på Trossö, i åldern 0 – 5 år,
att öka med cirka 100 barn fram till 2018. Därmed kommer bristen på
platser att öka om ingenting görs nu.
Behov av lokalförändringar
Det har visat sig finnas möjligheter att kunna utöka verksamhetsyta
för förskola på tomtmark där vi redan har en etablerad förskola. Detta
kan göras, med tillbyggnad av fastigheten på Sjöstierna 2, byggnad
02, och ombyggnad av fastigheten Sjöstierna 1, byggnad 05.
forts.
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§ 115 forts
Tillbyggnad och ombyggnad av förskolelokaler – Sjöstierna 1
och 2
Verksamhetsytan kan förslagsvis tillskapas på följande sätt, i två
etapper:
Sjöstierna 2, byggnad 02 – Sjöstiernans förskola
• Tillbyggnad av befintlig fastighet, där Sjöstiernans förskola finns
idag, med c:a 300 kvm i två plan, för att inrymma ytterligare två
avdelningar, samt med
• Källarplan, med utrymme för förråd och soprum m.m.
• Befintlig hiss kan utnyttjas.
• Utökning av lekmiljön sker i Amiralitetsparken, samt åtgärder för
ökad lekvärdesfaktor på befintlig tomtmark, 20 - 22 kvm per barn
efter insats.
• Färdigställandetid är c:a 13 – 15 månader, efter beställning från
Kunskapsnämnden.
• Till detta tillkommer tid för tomtförrättning.
Sjöstierna 1, byggnad 05 – f.d. Amiralitetsskolan
•Ombyggnad inklusive ny ventilation, för att inrymma 1 – 1,5 avd för
äldre barn, samt personalrum och samtalsrum.
•Utökning av utemiljön enligt ovanstående modell, 20 - 22 kvm per
barn efter insats.
•Färdigställandetid är c:a 8 månader efter beställning
Genomförandefas
Byggnad 05, f.d. Amiralitetsskolan, renoveras och byggs klar under
etapp ett. Därefter får den fungera som evakueringslokal för de två
befintliga avdelningarna, en åt gången i två etapper, under byggtiden
och färdigställandet av tillbyggnaden av Sjöstiernans förskola,
byggnad 02.
Det innebär att den totala byggtiden för projektet är 21-26 månader
efter beställning från kunskapsnämnden.
Ekonomi
•Tillbyggnadskostnaden av cirka 300 kvm, dvs. för två avd., är
beräknade till cirka 11 mnkr.
•Utökningen av utemiljön, samt insatser för utökad lekvärdesfaktor på
befintlig tomtmark kommer att kosta cirka 2 mnkr.
•Ombyggnad av f.d. Amiralitetsskolan kommer att bli cirka 4 mnkr.
•Total investeringskostnad beräknas bli cirka 17 mnkr.
•Kunskapsnämndens investeringsram omfattar en budgetpost för
försskola på Trossö med totalt 16,9 mnkr för åren 2016 och 2017.
forts.
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§ 115 forts
Tillbyggnad och ombyggnad av förskolelokaler – Sjöstierna 1
och 2
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att bevilja projekteringstillstånd och investeringstillstånd för
utbyggnad av Sjöstiernans förskola, renovering och ombyggnad
av f.d. Amiralitetsskolan, samt utökning och iordningställande av
utemiljön, enligt förslaget.
2. att investeringsutgiften uppgående till 17 mnkr finansieras inom de
i gällande budget och plan fastställda investeringsramarna
avseende investeringsområdet fastighetsverksamhet för
kunskapsnämnden.
3. att uppdra åt drift- och servicenämnden att verkställa
investeringsprojektet.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att investeringsbidrag för inköp av inventarier och IT med 400 tkr
avsätts i internbudget för 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Drift- och serviceförvaltningen
Akten

KSN. 2015/1500.4.5.1

§ 116
Förstudie för eventuell förskoleetablering på tomt vid Ekliden
Mats Fredh, lokalsamordnare, föredrar ärendet. Behovet av
förskoleplatser är stort och i närtid behovs ett tillskott för att klara det
behov som finns och kommer att uppstå framöver. Ur
lokalplaneringsperspektiv måste också etableringsplatserna
förläggas på lediga tomter i områden där behoven finns.
Bakgrund
Prognoserna visar att det finns behov av ytterligare platser i
Sunnadalsområdet. Det har nu framkommit möjligheter att ev. kunna
etablera en förskoleenhet med fyra avdelningar på en tomt vid
Ekliden. Tomten kan medge en lokaletablering på 760 kvm och
utemiljö.
Lokallösning
Möjligheten att skapa verksamhetslokaler för förskola på Ekliden kan
ske, antingen med en paviljonglösning som förhyrs under en
begränsad tid, eller att lokaler byggs för permanent bruk.
Paviljonglösning, kort sammanfattning
•Tillfälligt bygglov på fem år, med möjlighet till förlängning i fem år.
•Utredning om ev. markföroreningars spridning krävs.
•Färdigställandetid beräknas till cirka 6-7 månader efter beställning.
Permanenta lokaler, kort sammanfattning
•Permanent bygglov kräver planändring.
•Utredning om eventuella markföroreningars spridning krävs.
•Färdigställandetid beräknas till cirka 2 - 2,5 år, efter beställning.
Ekonomi och investeringsbehov
Paviljonglösning
Fyra avdelningar i en paviljong på 760 kvm har en
investeringskostnad på 4 760 000 kr för grundläggning, etablering,
avetablering och utemiljö.
forts.
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§ 116 forts
Förstudie för eventuell förskoleetablering på tomt vid Ekliden
Därtill kommer kostnaden för hyra och drift, som beräknas till 1 100
tkr.
Därtill kommer kostnader för inventarier, IT, m.m.
Permanent byggnation
Fyra avdelningar om 760 kvm i en permanentbyggnad har en
investeringskostnad på cirka 22 mnkr.
Därtill kommer kostnader för inventarier, IT, m.m.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att ge drift- och serviceförvaltningen i uppdrag att skyndsamt
genomföra en förstudie av etableringsalternativ av en förskola med
fyra avdelningar förskola vid Ekliden
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Socialnämnden
Akten

KSN. 2015/1499.1.4.1

§ 117
Uppföljningsrapport per september 2015 för kunskapsnämnden
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 21 oktober 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att godkänna delårsrapport per september 2015
Yrkande
Pernilla Persson (C) yrkar att hos socialnämnden hemställa om
ersättning för kunskapsnämndens kostnader för etablering och
introduktion av nyanlända personer enligt bifogad skrivelse daterad
den 14 oktober 2015.
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på Pernilla
Perssons (C) tilläggsyrkande och finner att kunskapsnämnden
beslutar enligt Pernilla Perssons (C) förslag.
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att godkänna delårsrapport per september 2015
2. att hos socialnämnden hemställa om ersättning för
kunskapsnämndens kostnader för etablering och introduktion av
nyanlända personer enligt bifogad skrivelse daterad den 14
oktober 2015
__________
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Akten

KSN.2015/1506.2.1.1

§ 118
Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 2016 för
kunskapsnämnden
Kanslienhetens nämndsekreterare har tagit fram ett förslag till
sammanträdestider för kunskapsnämnden under 2016.
Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång
och sammanträdestider för arbetsutskottet.
Kunskapsnämnden föreslås besluta
att godkänna föreslagen sammanträdesplan 2016
Yrkande
Ordförande Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till sammanträdesplan
2016 med justering att mötesdatum den 17 mars 2016 ändras till den
18 mars 2016
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på Chatarina
Holmbergs (S) ändringsyrkande och finner att kunskapsnämnden
beslutar enligt Chatarina Holmbergs (S) förslag.
Kunskapsnämnden beslutar således
att godkänna föreslagen sammanträdesplan 2016 med justering att
mötesdatumet den 17 mars 2016 ändras till den 18 mars 2016
__________
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§ 119
Delegationsbeslut.
Se förteckning över fattade beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
__________
Förteckning finns tillgänglig på kunskapsförvaltningen
__________
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§ 120
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
Kunskapsnämndens sammanträde 2015-10-29
1. Kommunfullmäktige § 148 Avsägelser av kommunala uppdrag
150924
2. Kommunfullmäktige § 153 - Beslut angående viss upprustning av
Ramdala medborgarhus 150924
3. Kommunfullmäktige § 159 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa på förskola
och fritidshem 150924
4. Kommunfullmäktige § 160 Handlings- och utvecklingsplan för
världsarvet örlogsstaden Karlskrona 150924
5. Kommunfullmäktige § 161 Uppföljning per den 31 maj 2015 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet 150924
6. Cirkulär Sveriges kommuner och landsting 15:24
7. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp, kunskapsförvaltningen
150910
__________
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40-år med lagstadgad förskola
Stockholm den 18 november 2015
FN:s barnkonvention – snart svensk lag?
Göteborg den 17 november 2015
Stockholm den 19 november 2015
Gymnasiekonferens 2015
Göteborg 3-4 november 2015
Stockholm 16-17, 19-20 november 2015
Malmö 25-26 november 2015
Informationen togs till protokollet
__________
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§ 121
Kurser och konferenser
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§ 122
Övriga frågor.
Mats-Peter Krantz, utbildningschef/verksamhetschef berättar om
krisledningsgruppens arbete.
Ann-Louise Trulsson (KD) önskar lägga till protokollet att
Kristdemokraterna befarar att kunskapsnämndens underskott blir
större än prognosen visar.
Nämndsekreterare Martin Håkansson informerar om den nya
servicedesken på löneavdelningen. Informationen finns på
Netpublicator under mötesdatumet 29 oktober 2015.
__________
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 26 november
2015

§ 123

Information kring kunskapsnämndens personuppgiftsansvar

§ 124

Arbetsmiljöärende AML 6 kap § 6 a Jämjö kyrkskola, med förslag till åtgärd

§ 125

Förslag till beslut utifrån Arbetsmiljöanmälan 6 kap. § 6 a AML, Hästöskolan

§ 126

Klagomål och synpunkter, kunskapsförvaltningen för perioden
2015-01-01till 2015-10-31, Analys och förslag på åtgärder

§ 127

Uppföljningsrapport per oktober 2015 för kunskapsnämnden

§ 128

Information kring verksamhetsplan och internbudget för 2016

§ 129

Delegationsbeslut

§ 130

Meddelanden, skrivelser och rapporter

§ 131
Övriga frågor
__________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, vån 4, Vuxensektionen
torsdagen den 26 november 2015 kl. 08.30 – 12.20
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Åse Nygren (S) §§ 127-131 09.35-12.20
Daniel Daleke (S) §§ 123-131 beslutsdel
Anna Strömqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD) §§ 123-128 informationsdel

Ersättare

Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C) §§ 123-131 beslutsdel

Tjänstgörande ersättare Louise Sabel (S)
Christer Holmberg (S)
Hans-Göran Håkansson (L)
Sarah Petersson (SD)
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C) §§ 123-128 informationsdel
Heini Ståhlberg §§ 123-131 beslutsdel
Tjänstemän Förvaltningschef
Verksamhetschef
Kvalitetscontroller
Controller
Controller
HR-specialist
IT-utvecklare

Sign

Sign

Göran Palmér
Solvig Ohlsson
Marina Eriksson
Peter Arkeklint
Ann-Christin Östbergh
Cecilia Westlund
Björn Pettersson § 123 informationsdel
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Justerade paragrafer

§§ 123- 131

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Åsa Gyberg-Karlsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
2015 intygar

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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§ 123
Information kring kunskapsnämndens personuppgiftsansvar
Björn Pettersson, IT-utvecklare föredrar ärendet.
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när
personuppgifter behandlas. Begreppet "behandlas" är brett, det
omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning,
utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma
regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet.
Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar
flödet av information inom unionen.
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas.
Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de
registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av
felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse
personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter
behandlas korrekt inom verksamheten.
Personuppgiftslagen (PuL) innehåller en rad bestämmelser som är
viktiga att känna till för skolor som använder sig av IT-stöd i
elevadministrationen. För enkelhetens skull talas här om "skolan" –
men vanligtvis är det skolans huvudman, exempelvis en kommunal
nämnd, ett bolag eller en förening, som har det yttersta ansvaret enligt
personuppgiftslagen för hur personuppgifterna behandlas.
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

4

Sammanträdesdatum

26 november 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Drift- och service förvaltningen
Akten

KSN 2015/2357 2.8.2

§ 124
Arbetsmiljöärende AML 6 kap § 6 a Jämjö kyrkskola, med förslag
till åtgärd
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 4 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
För att säkra våra skollokalers fortsatta funktionalitet och kvalité krävs
ett kontinuerligt underhåll. Nya styrdokument kräver samtidigt att våra
verksamhetslokaler anpassas för att stödja det pedagogiska
utvecklingsarbetet och den kvalitetsutveckling som både statliga och
kommunala mål ställer på de olika verksamheterna. För att klara detta
lokaluppdrag krävs att underhållmedel årligen kan budgeteras och
säkras i tillräcklig omfattning, så att det är möjligt att upprätthålla en god
fastighetsvård och säkra goda och ändamålenliga lokaler.
Bakgrund
Beslutet om nedläggning av Jämjö kyrkskola fattades i
Skolöverenskommelsen våren 2012. Lokalutredningen som ingick i
beslutsunderlaget konstaterade att Jämjö kyrkskola, vars lokaler varit i
bruk under lång tid, var i stort behov av en genomgripande upprustning.
Skolöverenskommelsens beslut innebar således att Jämjö kyrkskola
skulle läggas ner sommaren 2013 och genomförandet av Jämjö
Kunskapscentrum, JKC, som en F – 9-skola skulle ske.
Behov av åtgärder
Genomförandet av JKC har skjutits framåt och finns nu inplanerat i
Kunskapsnämndens investeringsbudget för åren 2019/2020. Därmed
finns behov av att ha skolverksamhet kvar i Jämjö kyrkskola i ytterligare
minst 5 år.
Den nu planerade förlängningen i fem år till kräver dock ytterligare
insatser, utifrån arbetsmiljöanmälan, för att kunna ha verksamhet kvar i
Kyrkskolans lokaler.
forts.
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§ 124 forts
Förslag till beslut gällande arbetsmiljöärende AML 6 kap § 6a
Jämjö kyrkskola med förslag till åtgärd
Anmälan av arbetsmiljöärende enligt AML 6 § 6a, som lämnats in av
Lärarförbundet den 9 oktober 2015, begär följande åtgärder:
1. Att en total översyn av säkerheten på skolgården genomförs snarast,
i samråd med skyddsombud. Risker åtgärdas.
2. Att Jämjö kyrkskola ska ha godkänd ventilation med ett bra
inneklimat enligt gällande arbetsmiljöregler.
3. Att skolan skall ha lokaler anpassade för verksamheten.
4. Att skyddsombud och huvudskyddsombud får del av
dokumentationen och blir delaktiga i förändringsarbetet.
5. Att handlingsplan för punkterna 2 och 3 redovisas senast 13 oktober
2015.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta
1. att bevilja kunskapsnämnden utökad investeringsram med 5 mnkr för
2016
2. att bevilja projekterings- och investeringstillstånd för att åtgärda
påtalade brister i arbetsmiljön, utifrån arbetsmiljöanmälan
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att uppdra åt drift- och serviceförvaltningen att verkställa investeringen
Yrkande
Christer Holmberg (S) yrkar att kunskapsnämnden föreslår
kommunstyrelsen besluta att bevilja projekteringstillstånd för att planera
och redovisa kostnaderna för påtalade brister i ventilationen utifrån
arbetsmiljöanmälan samt att kunskapsnämnden föreslås besluta att hos
drift- och servicenämnden begära att de åtgärdar återstående brister i
utemiljön samt att övriga åtgärder vidtas 2019 när medel finns avsatta i
investeringsbudget för skola i Jämjö
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut mot Christer Holmbergs (S)
ändringsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
Christer Holmbergs (S) förslag
forts.
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§ 124 forts
Förslag till beslut gällande arbetsmiljöärende AML 6 kap § 6a
Jämjö kyrkskola med förslag till åtgärd
Kunskapsnämnden beslutar således föreslå kommunstyrelsen
besluta
att bevilja projekteringstillstånd för att planera och redovisa
kostnaderna för påtalade brister i ventilationen utifrån
arbetsmiljöanmälan
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att hos drift- och servicenämnden begära att de åtgärdar återstående
brister i utemiljön
2. att övriga åtgärder vidtas 2019 när medel finns avsatta i
investeringsbudget för skola i Jämjö
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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26 november 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Drift- och servicenämnden
Akten

KSN 2015/2359 2.8.2

§ 125
Förslag till beslut utifrån Arbetsmiljöanmälan 6 kap. § 6 a AML,
Hästöskolan
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 4 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Lärarförbundet har den 4 juni 2015 inlämnat en arbetsmiljöanmälan
ang. påtalade brister i arbetsmiljön för personal och elever på
Hästöskolan. Skrivelsen inkom till förvaltningen den 18 juni 2015.
Eftersom sommarens semesterperiod närmade sig, beslöts, i
överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare, att
planeringsarbetet för att hitta lösningar ska göras skyndsamt.
Arbetsgivaren önskade få svarstid fram till den 15 september 2015,
vilket godtogs av Lärarförbundet.
Parterna träffades den 9 september 2015 för en avstämning och
genomgång av dittills framkomna fakta. Dessa justerades och
kompletterades gemensamt. Parterna träffades åter den 18 september
2015.
Bakgrund
Hästöskolan har genom beslutet i Skolöverenskommelsen 2012 utökats
med elever i årskurs 6. Dessutom har det totala elevantalet ökat mer än
prognosen, så att under innevarande läsår går 177 elever på
Hästöskolan. Bedömningen 2013 pekade mot att det förväntade
elevtalet 2015/2016 skulle vara 135. Nu går det alltså mera än 40 barn
fler på skolan.
Därmed har olika åtgärder fått vidtas av verksamheten för att om möjligt
kunna klara verksamhetsuppdraget utifrån befintlig lokaltillgång. Det har
skett genom att viss verksamhet fått förläggas till lokaler i annan
grundskola, med fördyrande busskostnader som följd.
forts.
Sign

Sign

Sign
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26 november 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 125 forts
Förslag till beslut utifrån arbetsmiljöanmälan 6 kap § 6a AML,
Hästöskolan
Därtill har skolan i flera år saknat tillräckliga funktionslokaler för olika
verksamheter, såsom arbetsrum för flera yrkesgrupper, grupprum,
textilslöjdsal, samt tillräckliga ytor för fritidshemmets verksamhet och
skolmåltidsverksamheten.
Eftersom elevantalet vid Hästöskolan har ökat med betydligt fler elever
än förväntat, är arbetsmiljösituationen vid skolan nu sådan att flera
brister måste åtgärdas.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta
att bevilja projekteringstillstånd för att planera och redovisa de lösningar
som krävs för att lösa arbetsmiljöbristerna för Hästöskolan
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att hos drift- och serviceförvaltningen begära att förhyra Hästö
medborgarhus till en kostnad av 213 900 per år
2. att hos drift- och servicenämnden begära att den bristfälliga
ventilationen i tegelbyggnaden ersätts med ny ventilation
3. att föreslå drift och servicenämnden att finansieringen av ny
ventilation sker med medel ur fastighetsavdelningens
underhållsbudget för 2016, samt med statsbidrag
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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Akten

KSN 2015/2360 1.5.4

§ 126
Klagomål och synpunkter, kunskapsförvaltningen för perioden
2015-01-01till 2015-10-31, Analys och förslag på åtgärder

Marina Eriksson, kvalitetscontroller, föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 2 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Klagomål och synpunkter som hanteras av förskolechefer och rektorer
Vid analys av de klagomål och synpunkter som hanteras av våra
förskolechefer och rektorer framgår att den totala omfattningen är något
mindre än vid samma period förra året. Eftersom 2015 är första gången
som gymnasiernas klagomål finns med i analysen, redovisas inga
jämförande siffror.
Bakgrunden till klagomålen skiljer sig mycket mellan olika enheter.
Några chefer får många klagomål inom vissa kategorier medan andra
tar emot synpunkter inom helt andra. Det går därför inte att dra några
slutsatser att vi har generella problemområden över hela förvaltningen
baserat på antalet klagomål.
Däremot kan man utläsa missnöje som är kopplat till utförare inom
andra förvaltningars ansvarsområden. Exempelvis har någon enhet
flera klagomål på måltider från drift- och serviceförvaltningen eller på
utomhusmiljön på en annan enhet.
Klagomål och synpunkter som hanteras av förvaltningens tjänstemän
För perioden 2015-01-01 till 2015-10-31 har det inkommit 32 klagomål
och synpunkter via kommunens digitala verktyg eller direkt till någon av
tjänstemännen (i vissa fall via nämndens ledamöter), att jämföras med
40 under motsvarande period 2014.
forts.

Sign

Sign

Sign
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§ 126 forts
Klagomål och synpunkter, kunskapsförvaltningen för perioden
2015-01-01till 2015-10-31, Analys och förslag på åtgärder
Vid analys av den klagandes synpunkter kan följande utläsas;
– Påfallande ofta medför det omfattande kostnader att åtgärda orsaken
till klagomålet på det sätt som önskas, t.ex. klagomål om stora
barngrupper i förskolan eller för låga staket runt förskolor. I det
senare fallet bör påpekas sambandet mellan klagomålet och barnoch elevolycksfallsrapporteringen från samma förskolenhet.
– I något fall har klagomålet varit ”ögonöppnare” för aspekter som varit
obekant på förvaltningsnivå, men oftast handlar det om redan känd
problematik som det redan pågår ett förbättringsarbete.
– IT-system är till stor hjälp och nytta när de fungerar, men orsakar
också stor frustration när tekniken inte fungerar (edWise).
Analys av själva hanteringen av klagomålet är även gjord genom att
läsa igenom de svar som skickats till den klagande. Analysen visar ett
behov av ett förtydligande av de rutiner som finns fastställda för
kommunen. Med kommunens nya diariesystem blir rutinerna
kvalitetssäkrade på ett bättre sätt.
I den analysen framgår även att förvaltningen har mycket att vinna på
att sprida goda exempel på hur ett svar bör hanteras och formuleras.
Det kan t ex handla om inom hur lång tid som svar ska ges, hur ett svar
kan formuleras för att bidra till en nöjdare kund och hur hanteringen av
klagomålet ska registreras.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att uppdra åt kunskapsförvaltningen att delge sammanställningen av
klagomål och synpunkter till berörda förvaltningar
2. att uppdra åt kunskapsförvaltningen att tillämpa
kommunövergripande riktlinjer och fastställa ett enhetligt arbetssätt
vid hantering av synpunkter och klagomål
Yrkande
Heini Ståhlberg (M) yrkar i attsats 2 att uppdra åt kunskapsförvaltningen
att arbeta fram och tillämpa en högre ambitionsnivå än de
kommunövergripande riktlinjerna och fastställa ett enhetligt arbetssätt
vid hantering av synpunkter och klagomål
forts.
__________
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Sign

Sign
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§ 126 forts
Klagomål och synpunkter, kunskapsförvaltningen för perioden
2015-01-01till 2015-10-31, Analys och förslag på åtgärder
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
förvaltningens förslag i attsats 2 mot Heini Ståhlbergs (M)
ändringsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
Heini Ståhlbergs (M) förslag.
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att uppdra åt kunskapsförvaltningen att delge sammanställningen av
klagomål och synpunkter till berörda förvaltningar
2. att uppdra åt kunskapsförvaltningen att arbeta fram och tillämpa en
högre ambitionsnivå än de kommunövergripande riktlinjerna och
fastställa ett enhetligt arbetssätt vid hantering av synpunkter och
klagomål
__________

Sign

Sign

Sign
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26 november 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Socialnämnden
Akten

KSN 2015/2361 1.4.1

§ 127
Uppföljningsrapport per oktober 2015 för kunskapsnämnden
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 18 november 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Peter Arkeklint, controller, Marina
Eriksson, kvalitetscontroller samt Cecilia Westlund, HR-specialist,
föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att godkänna uppföljningsrapport per oktober 2015
2. att överlämna uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen och
revisionen för handläggning
Yrkande
Pernilla Persson (C) yrkar att kunskapsnämnden föreslås besluta att
hos socialnämnden begära ytterligare medel på 14.6 mnkr från
schablonersättningen då kunskapsnämnden har 150 elever som
befinner sig i etableringsfasen i grundskolan. Med anledning av
socialnämndens beslut den 16 november 2015 § 179 så vill
kunskapsnämnden begära full täckning för dessa elever. Den totala
kostnaden ligger för närvarande på 17.8 mnkr. I dagsläget får
kunskapsnämnden efter det senaste beslutet 3.2 mnkr från
schablonersättningen.
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på Pernilla
Perssons (C) tilläggsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar
enligt Pernilla Perssons (C) förslag.
forts.
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Sign
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§ 127 forts
Uppföljningsrapport per oktober 2015 för kunskapsnämnden

Kunskapsnämnden beslutar således
1. att godkänna uppföljningsrapport per oktober 2015
2. att överlämna uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen och
revisionen för handläggning
3. att hos socialnämnden begära ytterligare medel på 14.6 mnkr från
schablonersättningen då kunskapsnämnden har 150 elever som
befinner sig i etableringsfasen i grundskolan. Med anledning av
socialnämndens beslut den 16 november 2015 § 179 så vill
kunskapsnämnden begära full täckning för dessa elever. Den totala
kostnaden ligger för närvarande på 17.8 mnkr. I dagsläget får
kunskapsnämnden efter det senaste beslutet 3.2 mnkr från
schablonersättningen
__________

Sign

Sign

Sign
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§ 128
Information kring verksamhetsplan och internbudget för 2016
Peter Arkeklint, controller, samt Marina Eriksson, kvalitetscontroller
föredrar ärendet.
Peter Arkeklint, controller, redovisar internbudget 2016 med koppling till
befolkningsprognoser, vilket arbetsläge förvaltningen står inför samt
större förändringar avseende volymökningar. Information kring övriga
kostnader samt utmaningar inför 2016 och förändrad resursfördelning.
Marina Eriksson, kvalitetscontroller informerar övergripande om
verksamhetsplanen. Detta med fokus på skolinspektionens analys samt
med utgångspunkt från de nationella och smarta målen.
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

§ 129
Delegationsbeslut.
Se förteckning över fattade beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
__________
Förteckning finns tillgänglig på kunskapsförvaltningen
__________

Sign

Sign

Sign
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26 november 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 130
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
Kunskapsnämndens sammanträde 2015-11-26
Se förteckning över fattade beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
__________
Förteckning finns tillgänglig på kunskapsförvaltningen
__________

Sign

Sign

Sign
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26 november 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 131
Övriga frågor.
Nämndsekreterare Martin Håkansson berättar om jullunchen i
samband med kunskapsnämndens sammanträde. Jullunchen är
beställd till den 17 december 2015 kl. 12.30 på Skeppsgossen.
Nämndsekreterare Martin Håkansson tar upp anmälningar fram till
den 10 december 2015.
__________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 17 december
2015

§ 132

Information kring friskvårdsprojekt på kunskapsförvaltningen

§ 133

Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan för 2017-2018

§ 134

Förslag till ny delegationsordning för kunskapsnämnden

§ 135

Ändrade rutiner för hantering av reseersättning

§ 136

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2016

§ 137

Beslut om bidrag 2016 till Academedia fria Grundskolor AB

§ 138

Beslut om bidrag 2016 till Ankaret föräldrakooperativa förskola

§ 139

Beslut om bidrag 2016 till Bastasjö språkförskola AB

§ 140

Beslut om bidrag 2016 till Ekbacken

§ 141

Beslut om bidrag 2016 till Fantasi personalkooperativa förskola

§ 142

Beslut om bidrag 2016 till Karlskrona Montessorifriskola AB

§ 143

Beslut om bidrag 2016 till Karlskrona Språkfriskola AB

§ 144

Beslut om bidrag 2016 till Lilla Ö

§ 145

Beslut om bidrag 2016 till Mariagårdens förskola

§ 146

Beslut om bidrag 2016 till Nätets föräldrakooperativa förskola

§ 147

Beslut om bidrag 2016 till Panea AB

§ 148

Beslut om bidrag 2016 till Ramkullen

§ 149

Beslut om bidrag 2016 till Silvertärnan föräldrakooperativ

§ 150

Beslut om bidrag 2016 till Skrävle friförskola/fritidshem

§ 151

Beslut om bidrag 2016 till Skutans föräldrakooperativ

§ 152

Beslut om bidrag 2016 till Skärgårdens Montessoriförskola

Sign

Sign

Sign

Blad
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17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 153

Beslut om bidrag 2016 till Strömsbergs friskola AB

§ 154

Beslut om bidrag 2016 till Stubben föräldrakooperativ

§ 155

Beslut om bidrag 2016 till Stumholmen föräldrakooperativ

§ 156

Beslut om bidrag 2016 till Friskolan Svettpärlan

§ 157

Beslut om bidrag 2016 till Tant Grön AB

§ 158

Beslut om bidrag 2016 till Torlyckans personalkooperativ

§ 159

Beslut om bidrag 2016 till Villa Kousholt

§ 160

Förändring av förskolelokaler på Gullberna

§ 161

Delegationsbeslut

§ 162

Meddelanden, skrivelser och rapporter

§ 163

Kurser och konferenser

§ 164

Övriga frågor

§ 165
Ordförandes julhälsning
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, vån 4, Vuxensektionen
torsdagen den 17 december 2015 kl. 08.35 – 13.00
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)

Ledamöter

Roland Andreasson (S)
Åse Nygren (S) §§ 133-165 09.20-13.00
Anna Strömqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD) §§ 132-160
08.35-12.05 informationsdel

Robin Kullberg (L)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tjänstgörande ersättare Christer Holmberg (S)
Ola Palmgren (M)
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C)
Sarah Petersson (SD) §§ 132-165
12.05–13.00 beslutsdel

Ersättare

Heini Ståhlberg (M) §§ 132-133 del av 08.35-09.45
Sarah Petersson (SD) §§ 132-165
08.35-12.05 informationsdel

Hans-Göran Håkansson (L)
Gun Hånberg (KD) §§ 132-160
08.35-12.05 informationsdel

Tjänstemän Förvaltningschef
Verksamhetschef
Verksamhets/utb. chef
Administrativ chef
Controller
Controller
Controller
HR-specialist
HR-specialist

Göran Palmér
Solvig Ohlsson
Tobias Ekblad
Pia Brante
Peter Arkeklint
Ann-Christin Östbergh
Anders Svensson
Cecilia Westlund
Anna Isaksson § 132

Övriga

Babacar Ndene Ndiaye § 133-135
Simon Jernelöv § 134

Sign

GIS-samordnare
Jurist JP Infonet

Sign

Sign
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Pernilla Persson (C)

Justerade paragrafer

§§ 132- 165

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Pernilla Persson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
2015 intygar

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign

december
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§ 132
Information kring friskvårdsprojekt på kunskapsförvaltningen
Anna Isaksson, HR-specialist, föredrar ärendet. I november 2015
startade ett friskvårdsprojekt på gymnasiesärskolan, Arenaskolan på
Kunskapsförvaltningen.
Bakgrunden är en hög sjukfrånvaro bland samtliga medarbetare på
enheten. Statistiken från och med december 2014 till och med
november 2015 visar på en genomsnittlig sjukfrånvaro på 33 dagar per
medarbetare.
– Frånvaro 0-1 dagar har skett vid 9 tillfällen och totalt 9 dagar.
Övervägande del är detta i åldern 40-49 år.
– Frånvaro 1-14 dagar har skett vid 22 tillfällen och totalt 90 dagar.
– Frånvaro 14-90 dagar har skett vid 3 tillfällen och totalt 66 dagar.
– Frånvaro 90-9999 dagar gäller ett tillfälle/för en medarbetare och
totalt 67 dagar.
Vi kan av detta se att det främst, nästan uteslutande, handlar om
upprepad korttidsfrånvaro och att majoriteten är i åldrarna 40-49 år. 5
av 7 medarbetare är i åldrarna 40-49 år, en medarbetare mellan 50 och
59 år samt en medarbetare mellan 60 och 67 år.
En förklaring till att korttidsfrånvaron är så hög på denna enhet kan vara
att arbetet med dessa elever innebär mycket fysik närhet. Detta kan
innebära att smitta överförs i högre grad än med andra gymnasieelever.
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________
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Sign

Sign
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Akten

KSN 2015/3056 1.4.1

§ 133
Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan för 20172018
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att godkänna verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan
för 2017-2018
2. att godkänna internkontrollplan för 2016
3. att godkänna förändrat resursfördelningssystem inom grundskolan
4. att ge förvaltningschefen i uppdrag att fördela ut erhållet statsbidrag
för lågstadiesatsning om 11 Mnkr till respektive skolområde
5. att ge kunskapsförvaltningen i uppdrag att uppdatera
lokalförsörjningsplanen
6. att begära av drift- och serviceförvaltningen att söka följande
statsbidrag:
a. Bidrag för upprustning av skollokaler och
energieffektiviseringar
b. Bidrag för utemiljö förskola, grundskola och fritidshem
forts.

Sign

Sign

Sign
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§ 133
Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan för 20172018
Yrkanden
Anna Strömqvist (S) lämnar två ändringsyrkanden
1. I dokumentet Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan
för 2017-2018 kap 6, sida 11 under punkten Utbildning och kunskap
Indikator – följs upp genom redovisning av sökta och eventuellt
tilldelade medel ersätts med personaltätheten enligt kvalitetsmåtten
ska öka
2. I dokumentet Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan
för 2017-2018 kap 6, sida 11 under punkten Karlskrona kommun
som arbetsgivare
Indikator – redovisas i samband med kvalitetskommissioner ersätts
med indexet hållbart medarbetarengagemang ska ligga högre än
medelvärdet i Sverige
Roland Andreasson (S) lämnar ett ändringsyrkande
I dokumentet Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan
för 2017-2018 kap 6, sida 12 under punkten Mål och direktiv, direktiv
Digital teknik att den fastställda handlingsplanen från 2015 kommer
steg 1 att kunna realiseras under 2016. De långsiktiga målen och
åtgärderna kvarstår
Ordförande Chatarina Holmberg (S) lämnar ett ändringsyrkande
I bilaga 1 Internkontrollplan att lägga till ytterligare punkt angående
statsbidrag i interkontrollplan för kunskapsnämnden 2016.
Statsbidrag – att följa upp att de sökte
Avdelningschef - följa upp i systemen
Bengt Fröberg (M) yrkar bifall till ordförande Chatarina Holmbergs (S)
ändringsyrkande
Pernilla Persson (C) yrkar att modersmålsstöd finansieras via de
statliga stöd som nu tilldelas kommunerna för de stora
flyktingströmmarna samt att platsbidraget till förskolan ska ligga på
samma nivå som budget 2015
forts.

Sign

Sign

Sign
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§ 133 forts.
Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan för 20172018
Åsa Gyberg-Karlsson yrkar att begära hos kommunstyrelsen att bereda
för beslut i kommunfullmäktige i januari 2016 om budgetjustering för
2016, där kunskapsnämnden tilldelas en ramökning som innebär
elevpeng på minst samma nivå som 2015, samt ger förutsättningar för
bibehållen kvalitet
Bengt Fröberg (M), Eva Ottosson (M), Ola Palmgren (M) Ann-Louise
Trulsson (KD) deltar ej i beslut gällande Anna Strömqvists (S) och
Roland Andreassons (S) ändringsyrkanden samt i förvaltningens förslag
till beslut i attsats 1 och 3
Lotta Antman (SD) samt Sarah Petersson (SD) deltar ej i beslutet
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på Anna
Strömqvists (S) ändringsyrkanden mot förvaltningens förslag och finner
att kunskapsnämnden beslutar enligt Anna Strömqvists (S) förslag
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på
Roland Andreassons (S) ändringsyrkande mot förvaltningens förslag
och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
Roland Andreassons (S) förslag
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på
Chatarina Holmbergs (S) ändringsyrkande mot förvaltningens förslag
och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt Chatarina Holmbergs
(S) förslag
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på
Pernilla Perssons (C) tilläggsyrkande och finner att kunskapsnämnden
bifaller densamma
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på
Åsa Gyberg-Karlssons (V) tilläggsyrkande och finner att
kunskapsnämnden avslår densamma
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 133 forts.
Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan för 20172018
Votering begärs
Ordförande Chatarina Holmberg (S) fastställer följande
propositionsordning. Den som vill bifalla Åsa Gyberg-Karlssons (V)
förslag röstar ja. Den som vill avslå densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Pernilla Persson (C), Roland Andreasson (S)
Åse Nygren (S), Anna Strömqvist (S), Robin Kullberg (L),
Christer Holmberg (S), Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C),
Chatarina Holmberg (S)
Följande röstar nej: Bengt Fröberg (M), Eva Ottosson (M),
Åsa Gyberg-Karlsson (V) Ann-Louise Trulsson (KD),
Ola Palmgren (M),
Kunskapsnämnden beslutar med fem ja-röster mot åtta nej-röster att
avslå Åsa Gyberg-Karlssons (V) förslag
Reservation
Åsa Gyberg-Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande

Kunskapsnämnden beslutar följande ändringar i Verksamhetsplan
och internbudget för 2016 och plan för 2017-2018
1. att i dokumentet Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och
plan för 2017-2018 kap 6, sida 11 under punkten Utbildning och
kunskap
Indikator – följs upp genom redovisning av sökta och eventuellt
tilldelade medel ersätts med personaltätheten enligt kvalitetsmåtten
ska öka
2. att I dokumentet Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan
för 2017-2018 kap 6, sida 11 under punkten Karlskrona kommun
som arbetsgivare
Indikator – redovisas i samband med kvalitetskommissioner ersätts
med indexet hållbart medarbetarengagemang ska ligga högre än
medelvärdet i Sverige
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 133 forts.
Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan för 20172018
3. att I dokumentet Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan
för 2017-2018 kap 6, sida 12 under punkten Mål och direktiv, direktiv
Digital teknik att den fastställda handlingsplanen från 2015 kommer
steg 1 att kunna realiseras under 2016. De långsiktiga målen och
åtgärderna kvarstår
4. att I bilaga 1 Internkontrollplan lägga till ytterligare punkt angående
statsbidrag i interkontrollplan för kunskapsnämnden 2016.
Statsbidrag – att följa upp att de sökte
Avdelningschef - följa upp i systemen
Kunskapsnämnden beslutar således med ovanstående ändringar
1. att godkänna verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan
för 2017-2018
2. att godkänna internkontrollplan för 2016
3. att godkänna förändrat resursfördelningssystem inom grundskolan
4. att ge förvaltningschefen i uppdrag att fördela ut erhållet statsbidrag
för lågstadiesatsning om 11 Mnkr till respektive skolområde
5. att ge kunskapsförvaltningen i uppdrag att uppdatera
lokalförsörjningsplanen
6. att begära av drift- och serviceförvaltningen att söka följande
statsbidrag:
a. Bidrag för upprustning av skollokaler och
energieffektiviseringar
b. Bidrag för utemiljö förskola, grundskola och fritidshem
7. att modersmålsstöd finansieras via de statliga stöd som nu tilldelas
kommunerna för de stora flyktingströmmarna
8. att platsbidraget till förskolan ska ligga på samma nivå som budget
2015
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 133 forts.
Verksamhetsplan och internbudget för 2016 och plan för 20172018
Särskilt yttrande
Bengt Fröberg (M) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet
Kunskapsnämnden beslutar att Bengt Fröbergs (M) särskilda
yttrande får biläggas protokollet, protokollsbilaga 1
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar att få ett särskilt yttrande till
protokollet
Kunskapsnämnden beslutar att Ann-Louise Trulssons (KD) särskilda
yttrande får biläggas protokollet, protokollsbilaga 2
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet
Kunskapsnämnden beslutar att Åsa Gyberg-Karlssons (V) särskilda
yttrande får biläggas protokollet, protokollsbilaga 3
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

KSN 2015/3058 1.3.2

§ 134
Förslag till ny delegationsordning för kunskapsnämnden
Pia Brante, administrativ chef samt Simon Jernelöv, JP Infonet föredrar
ärendet.
I samband med bildandet av kunskapsnämnden beslutade KSN den 14
januari 2015 (§5) att tidigare barn- och ungdomsnämndens respektive
tillämpliga delar av tidigare utbildningsnämndens delegationsordningar
skulle gälla interimistiskt.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att nu gällande tillfällig delegationsordning för kunskapsnämnden
ersätts med förslag till ny delegationsordning för kunskapsnämnden, att
gälla från och med februari 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Akten

KSN 2015/3062 7.6.8

§ 135
Ändrade rutiner för hantering av reseersättning
Pia Brante, administrativ chef samt Babacar Ndene Ndiaye,
GIS-samordnare föredrar ärendet. Kunskapsförvaltningen har med
skrivelse den 13 november lämnat yttrande och beslutsförslag
Utbildningsnämnden beslutade den 4 december 2014, dnr
UN.2014.551.040, mot bakgrund av gjord översyn, om förändrade
rutiner för hantering av ersättning för elevresor. Aktuellt förslag till beslut
innebär att tidigare beslut i utbildningsnämnden fastställs i
kunskapsnämnden med föreslagna ändringar.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att tidigare beslutade rutiner för hantering av reseersättning för
elevresor fastställs med föreslagna ändringar, att gälla fr.o.m. 1 januari
2016
Yrkande
Ordförande Chatarina Holmberg (S) yrkar att beslut gäller under
förutsättning att det aktuella officiella vägnätet skriftligen bekräftas av
ansvarig förvaltning
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på Chatarina
Holmberg (S) tilläggsyrkande och finner att kunskapsnämnden bifaller
densamma.
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att tidigare beslutade rutiner för hantering av reseersättning för
elevresor fastställs med föreslagna ändringar, att gälla fr.o.m. 1 januari 2016
2. att beslut gäller under förutsättning att det aktuella officiella vägnätet
skriftligen bekräftas av ansvarig förvaltning
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

KSN 2015/3060 2.5.5

§ 136
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2016
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 24 november 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Reglerna för beräkning av bidragen
till de fristående skolorna framgår av Skollagen (2010:800) kap 16 5255 §§ och Gymnasieförordningen (2010:2039) kap 13 vad avser de
nationella programmen. För introduktionsprogrammen finns reglerna i
Skollagen (2010:800) kap 17 31-36 §§.
Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Vidare skall alla kostnader som är förknippade med
verksamheten ingå i bidraget. Kommunernas resurs-fördelning till den
egna verksamheten sker enligt budget.
Därför ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och
bestämmas per budgetår. Som utgångspunkt för beräkningen av
bidragsbeloppen har använts den tilldelade ramen för budgetåret 2016
som är beslutad av kommunfullmäktige och fördelning av
internbudget 2016.
Ramen är oförändrad i förhållande till föregående budgetår, det vill säga
ingen kompensation för det ökade elevantalet i gymnasieskolan har
erhållits. Medlen är fördelade inom kunskapsnämndens verksamheter
och finns därmed i bidraget till de fristående skolorna. Som underlag för
beräkningen har använts de budgeterade elevvolymer för vårterminen
och höstterminen som används vid resursfördelning till de kommunala
gymnasieskolorna.
Den beräknade lönekostnadsökningen från och med 1 april år 2016
uppgår till 3,2 % vilket innebär en årskompensation med 2,4 %. Denna
kompensation ingår i de beräknade bidragen. Föreslagen bidragslista
visar kommunens kostnader för respektive program enligt
grundbeloppen i budget.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 136 forts
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2016
I dessa grundbelopp ligger lokalkostnadsersättningen,
administrationsschablonen och momskompensationen vilka är särskilt
specificerade i bidragslistan.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att fastställa bidragsbelopp för år 2016 till fristående skolor enligt
bifogat förslag
2. att delegera åt förvaltningschefen att med ledning av nämnden
fastställda bidragsbelopp fatta enskilda beslut om bidrag per
skolhuvudman
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

Academedia fria Grundskolor AB
Akten

KSN 2015/02530 2.5.5

§ 137
Beslut om bidrag 2016 till Academedia fria Grundskolor AB
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp

Lokalbidrag

36 652 kr
27 492 kr
12 832 kr
38 526 kr
51 602 kr
62 256 kr

15 937 kr
15 937 kr
15 937 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Academedia fria Grundskolor AB beviljas ovanstående bidrag för år
2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ankaret föräldrakooperativa förskola
Akten

KSN 2015/02529 2.5.5

§ 138
Beslut om bidrag 2016 till Ankaret föräldrakooperativa förskola
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet

Fristående förskola, plats

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421 kr

15 316 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för
år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Bastasjö språkförskola AB
Akten

KSN 2015/02528 2.5.5

§ 139
Beslut om bidrag 2016 till Bastasjö språkförskola AB
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående förskola,
plats

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421 kr

15 316 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ekbacken
Akten

KSN 2015/02527 2.5.5

§ 140
Beslut om bidrag 2016 till Ekbacken
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Grundbelopp

Fristående pedagogisk omsorg

Lokalbidrag

81 802 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Ekbacken beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

19

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Fantasi personalkooperativa förskola
Akten

KSN 2015/02526 2.5.5

§ 141
Beslut om bidrag 2016 till Fantasi personalkooperativa förskola
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående förskola, plats

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421 kr

15 316 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag
för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Karlskrona Montessorifriskola AB
Akten

KSN 2015/02525

§ 142
Beslut om bidrag 2016 till Karlskrona Montessorifriskola AB
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp

Lokalbidrag

36 652 kr
27 492 kr
12 832 kr
38 526 kr
51 602 kr
62 256 kr

15 937 kr
15 937 kr
15 937 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Karlskrona Montessorifriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år
2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Karlskrona språkfriskola AB
Akten

KSN 2015/02524 2.5.5

§ 143
Beslut om bidrag 2016 till Karlskrona språkfriskola AB
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp

Lokalbidrag

36 652 kr
27 492 kr
12 832 kr
38 526 kr
51 602 kr
62 256 kr

15 937 kr
15 937 kr
15 937 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Lilla Ö
Akten

KSN 2015/02523 2.5.5

§ 144
Beslut om bidrag 2016 till Lilla Ö
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Grundbelopp

Fristående pedagogisk omsorg, plats

Lokalbidrag

81 802 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

23

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

24

Sammanträdesprotokoll

Mariagårdens förskola
Akten

KSN 2015/02522 2.5.5

§ 145
Beslut om bidrag 2016 till Mariagårdens förskola
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående förskola, plats

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421

15 316

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

25

Sammanträdesprotokoll

Nätets föräldrakooperativa förskola
Akten

KSN 2015/02521 2.5.5

§ 146
Beslut om bidrag 2016 till Nätets föräldrakooperativa förskola
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående förskola, plats

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421

15 316

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Nätets föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för
år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

26

Sammanträdesprotokoll

Panea AB
AKten

KSN 2015/02520 2.5.5

§ 147
Beslut om bidrag 2016 till Panea AB
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp

Lokalbidrag

36 652 kr
27 492 kr
12 832 kr
38 526 kr
51 602 kr
62 256 kr

15 937 kr
15 937 kr
15 937 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Panea AB beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

27

Sammanträdesprotokoll

Ramkullen
Akten

KSN 2015/02519 2.5.5

§ 148
Beslut om bidrag 2016 till Ramkullen
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Grundbelopp

Fristående pedagogisk omsorg, plats

Lokalbidrag

81 802 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Ramkullen beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

28

Sammanträdesprotokoll

Silvertärnan föräldrakooperativ
Akten

KSN 2015/02518 2.5.5

§ 149
Beslut om bidrag 2016 till Silvertärnan föräldrakooperativ
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421
36 652 kr
27 492 kr
12 832 kr

15 316

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år
2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

29

Sammanträdesprotokoll

Skrävle friförskola/fritidshem
Akten

KSN 2015/02517 2.5.5

§ 150
Beslut om bidrag 2016 till Skrävle friförskola/fritidshem
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421 kr
36 652 kr
27 492 kr
12 832 kr

15 316

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Skrävle friförskola/fritidshem beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

30

Sammanträdesprotokoll

Skutans föräldrakooperativ
Akten

KSN 2015/02516 2.5.5

§ 151
Beslut om bidrag 2016 till Skutans föräldrakooperativ
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående förskola, plats

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421 kr

15 316

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

Skärgårdens Montessoriförskola
Akten

KSN 2015/02515 2.5.5

§ 152
Beslut om bidrag 2016 till Skärgårdens Montessoriförskola
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående förskola, plats

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421 kr

15 316

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag för år
2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

Strömsbergs friskola AB
Akten

KSN 2015/02514 2.5.5

§ 153
Beslut om bidrag 2016 till Strömsbergs friskola AB
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp

Lokalbidrag

36 652 kr
27 492 kr
12 832 kr
38 526 kr
51 602 kr
62 256 kr

15 937 kr
15 937 kr
15 937 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Strömsbergs friskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

Stubben föräldrakooperativ
Akten

KSN 2015/02513 2.5.5

§ 154
Beslut om bidrag 2016 till Stubben föräldrakooperativ
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421
36 652 kr
27 492 kr
12 832 kr

15 316

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

34

Sammanträdesprotokoll

Stumholmen föräldrakooperativ
Akten

KSN 2015/02512 2.5.5

§ 155
Beslut om bidrag 2016 till Stumholmen föräldrakooperativ
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående förskola, plats

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421 kr

15 316

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år
2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

35

Sammanträdesprotokoll

Friskolan Svettpärlan
Akten

KSN 2015/02511 2.5.5

§ 156
Beslut om bidrag 2016 till Friskolan Svettpärlan
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp

Lokalbidrag

36 652 kr
27 492 kr
12 832 kr
38 526 kr
51 602 kr
62 256 kr

15 937 kr
15 937 kr
15 937 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

36

Sammanträdesprotokoll

Tant Grön AB
Akten

KSN 2015/02510 2.5.5

§ 157
Beslut om bidrag 2016 till Tant Grön AB
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421 kr
36 652 kr
27 492 kr
12 832 kr
38 526 kr
51 602 kr
62 256 kr

15 316

15 937 kr
15 937 kr
15 937 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

Torlyckans personalkooperativ
Akten

KSN 2015/02508 2.5.5

§ 158
Beslut om bidrag 2016 till Torlyckans personalkooperativ
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp

Lokalbidrag

83 421 kr
36 652 kr
27 492 kr
12 832 kr

15 316

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag för år
2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

38

Sammanträdesprotokoll

Villa Kousholt
Akten

KSN 2015/02509 2.5.5

§ 159
Beslut om bidrag 2016 till Villa Kousholt
Peter Arkeklint, controller, föredrar ärendet. Kunskapsnämnden ska
senast i december ta beslut om bidrag för 2016 till fristående
verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):

Verksamhet

Grundbelopp

Fristående pedagogisk omsorg, plats

Lokalbidrag

81 802 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. Grundbidraget enligt
socioekonomiska faktorer framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 243 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2016. Den
exakta summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari
månads volymer är kända.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
att Villa Kousholt beviljas ovanstående bidrag för år 2016
Kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

17 december 2015

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Drift- och serviceförvaltningen
Akten

KSN 2015/3061 4.5.1

§ 160
Förändring av förskolelokaler på Gullberna
Solvig Ohlsson, verksamhetschef, föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 14 december lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Behovet av lokaler för ensamkommande barn är idag akut i Karlskrona
kommun. På Gullberna skulle fjorton boenderum kunna anordnas
genom att flytta om befintliga förskolor i området.
På Gullberna finns idag två kommunala förskolor, Rågrund med två
avdelningar och Djupeskär med fyra och en halv avdelningar. Rågrunds
förskola ligger på bottenplan i en av områdets fastigheter och är
ombyggd till förskola och har ett eget tillagningskök.
Djupeskär ligger på våning ett och två i en av de andra fastigheterna i
området och är inte fullt ut ombyggt till en förskola utan har startats som
en tillfällig verksamhet. Denna förskola har ett serveringskök och får
maten från Vedebyskolan. I samma fastighets suterräng plan ligger den
fristående förskolan Skutan som är ett föräldrakooperativ.
Lokalerna ägs av Klövern AB.
Kunskapsförvaltningen föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att hos drift- och serviceförvaltningen begära att förhyra nya och
ombyggda lokaler för förskolorna på Gullberna
2. att hos kommunstyrelsen begära 290 000 kronor för ökade
matkostnader
3. att hos kommunstyrelsen begära 350 000 kronor för inventarier
till förskolorna
forts.
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§ 160 forts.
Förändring av förskolelokaler på Gullberna
4. att hos kommunstyrelsen begära 250 000 kronor för inventarier
till tillagningsköket
5. att hos kommunstyrelsen begära 570 000 kronor för ökade
hyreskostnader för reservlokal
Yrkanden
Lotta Antman (SD) yrkar avslag på attsats 5 gällande reservlokal av
såväl ekonomiska som säkerhetsskäl. Dels går förvaltningen med
underskott och dels gör man inte adekvata riskanalyser i sin
verksamhetgällande samlokalisering av eventuellt traumatiserade
och krigsskadade unga män och förskolebarn. Som en konsekvens
av detta avslagsyrkande yrkar Lotta Antman (SD) att ändra attsats 3
gällande inventarier. Då Djupeskärs inventarier kan återanvändas
yrkas på en sänkning till 200 000 kr.
Bengt Fröberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt avslag
på Lotta Antmans (SD) avslagsyrkande och ändringsyrkande
Roland Andreasson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
avslag på Lotta Antmans (SD) avslagsyrkande och ändringsyrkande
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
avslag på Lotta Antmans (SD) avslagsyrkande och ändringsyrkande
Åsa-Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
avslag på Lotta Antmans (SD) avslagsyrkande och ändringsyrkande
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
förvaltningens förslag i attsats 5 mot Lotta Antmans avslagsyrkande
och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på
förvaltningens förslag till beslut i attsats 3 mot Lotta Antmans (SD)
ändringsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag
forts.
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§ 160 forts.
Förändring av förskolelokaler på Gullberna
Votering begärs
Ordförande Chatarina Holmberg (S) fastställer följande
propositionsordning. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar
ja. Den som vill bifalla Lotta Antmans (SD) förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Pernilla Persson (C), Roland Andreasson (S)
Åse Nygren (S), Anna Strömqvist (S), Bengt Fröberg (M),
Eva Ottosson (M), Robin Kullberg (L), Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD), Christer Holmberg (S),
Ola Palmgren (M), Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C),
Chatarina Holmberg (S)
Följande röstar nej: Lotta Antman (SD), Sarah Petersson (SD)
Kunskapsnämnden beslutar med tretton ja-röster mot två nej-röster
att bifalla förvaltningens förslag
Reservationer
Lotta Antman (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att hos drift- och serviceförvaltningen begära att förhyra nya och
ombyggda lokaler för förskolorna på Gullberna
2. att hos kommunstyrelsen begära 290 000 kronor för ökade
matkostnader
3. att hos kommunstyrelsen begära 350 000 kronor för inventarier
till förskolorna
4. att hos kommunstyrelsen begära 250 000 kronor för inventarier
till tillagningsköket
5. att hos kommunstyrelsen begära 570 000 kronor för ökade
hyreskostnader för reservlokal
__________
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§ 161
Delegationsbeslut.
Se förteckning över fattade beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
__________
Förteckning finns tillgänglig på kunskapsförvaltningen
__________
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§ 162
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
Kunskapsnämndens sammanträde 2015-12-17
1. Beslut KF 151119 § 210 Förslag till förändrad tidsplan för
uppföljningar för verksamhets- och ekonomistyrning för 2016
2. Beslut KS 151103 § 325 Nya förskoleplatser i Nättraby
3. Beslut KS 151124 § 362 Revidering av finansiella riktlinjer för
Karlskrona kommun
4. Beslut KS 151124 § 364 Anvisningar för uppföljning 2016
5. Beslut SN 151116 § 179 Begäran från Kunskapsnämnden
6. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 151112
7. MBL § 11 Verksamhetsplan och internbudget 2016 kunskapsförvaltningen
__________
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§ 163
Kurser och konferenser
Nämndsekreterare informerar om att anmälningarna till kunskapsnämndens
internat i Kosta 4-5 februari 2016 inom kort meddelas ledamöter och ersättare
via mail.
__________
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§ 164
Övriga frågor.
Bengt Fröberg (M) undrar om man i Netpublicator kan markera
ärenden som inte gäller längre vid revideringar så att det lättare går
att hitta uppdaterad handling.
Nämndsekreterare Martin Håkansson svarar
__________
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§ 165
Ordförandes julhälsning
Ordförande Chatarina Holmberg (S) tackar ledamöter och ersättare i
kunskapsnämnden samt tjänstemän på förvaltningen för ett gott
arbete under 2015 och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
Bengt Fröberg (M) önskar ordförande en god jul och ett gott nytt år
Göran Palmér, förvaltningschef, tackar ledamöter och ersättare i
kunskapsnämnden för ett spännande och utmanande år och önskar
alla en god jul och ett gott nytt år.
__________
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