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BARN- OCH UNGDOMS-   kl 15.15 – 16.30  
FÖRVALTNINGEN     
I Bergström 
 
 
 
Närvarande 
 
Från arbetstagarparten Claes-Urban Persson, TCO-OF 
    Ingrid Mattisson, Lärarförbundet  
    Christina Åkesson, Lärarförbundet  
    Eva Axelsson, Lärarförbundet  
    Ingegerd Petersson, Lärarnas Riksförbund  
    Swen-Ingvar Ekberg, SACO-övriga 
    Siv Holmberg, Kommunal 
    Eva Strömqvist, Kommunal 
    Eva Öhman, Kommunal   
 
Från arbetsgivarparten Kjell Kjellgren, Barn- och ungdomskontoret  
    Kurt Edvinsson, Barn- och ungdomskontoret  
    Ingrid Bergström, Barn- och ungdomskontoret  
 
Ärenden   Barn- och ungdomsnämndens ärenden i januari 2001  
 
Underlag   Utsända handlingar 
 
 
§ 1 
Justering 
 
Christina Åkesson, Lärarförbundet och Siv Holmberg, Kommunal utses att justera samverkans-
protokollet. 
 
 
§ 2 
Initiativ 
 
Arbetsgivarparten har kallat till sammanträde enligt kommunens samverkansavtal. 
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§ 3 
Ärenden i Barn- och ungdomsnämnden 
 
1. Aktuell information 
 - Information om utvärderingsplan 2001 (A Eklund) 
  SACO-övriga påtalar att utveckling enligt lagstiftning är rektors skyldighet och ansvar. 
  Samverkan kan dock ske över områdesgränserna.  
  Lärarförbundet anser att även arbetet med lokalt skolutvecklingsavtal bör utvärderas. 
  Kommunal påtalar att kompetensutveckling bör gälla även städ- och skolmåltidspersonal. 
  Arbetsgivaren svarar att kompetensutveckling gäller all personal. 
  Kommunal anser att exempelvis allergidaghem och allergisanering bör utvärderas. 
  Arbetsgivaren återkommer i denna fråga. 
  
2. Förslag till två prioriterade områden från Skolplanen för uppföljning och utvärdering 
  
3. Komplettering av beslut angående arkivansvariga och arkivredogörare  
 
4. Förslag till yttrande över rapporten ”Åsikter och tankar om framtiden”  
 
5. Rapport ”Kartläggning av behov av och insatser för särskilt stöd hösten 2000”  
 
6. Föräldrastyrelse vid Sturkö skola  
 
7. Omreglering av tjänst som pedagogisk samordnare  
 SACO-övriga påtalar att det inte är en personlig tjänst ärendet gäller. 
 Arbetsgivaren  samtycker. Beslutsförslaget kommer att ändras. 
 Lärarförbundet har synpunkter på förändringen och anser att båda ped. samordnartjänsterna 
 skall benämnas rektor. 
 Lärarnas Riksförbund anser att erfarenhet från skolan och stabilitet är av värde för tjänsten. 
  
 Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är inte överens med arbetsgivaren i detta ärende, 
 varför arbetsgivaren kommer att fullgöra sin förhandlingsskyldighet. Datum bestäms till  
 2001-01-11 kl 16.30. 
§ 4 
Övriga ärenden 
 
Kommunal: Hur löses städvikariat då Tekniska förvaltningen sagt upp städpoolen? (se § Personal- 
frågor). 
Lärarförbundet önskar information om rektorsvikariat (se § Personalfrågor). 
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet önskar information om implementering av läraravtalet 
(se § Personalfrågor). 
Lärarförbundet ställer frågor om internkontroll (se § Arbetsmiljö).
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§ 5 
Arbetsmiljö 
 
Källsortering i Ruthensparre 
 
Som information till samverkansgruppen har medsänts ett upprop till alla medarbetare i Ruthensparre 
angående källsortering. I nuläget vet vi inte hur källsorteringen kommer att utvidgas till övriga enheter. 
 
Internkontroll 
Som bilaga till dagens kallelse har medskickats ”Nya internkontrollrutiner för Barn- och ungdoms-
förvaltningen”. Lärarförbundet ställer frågor om rutinerna. 
 
Arbetsgivaren kommer att ta upp ärendet på chefskonferensen. 
  
§ 9 
Personalfrågor 
 
Ordinarie rektorstjänster 
Arbetsgivaren informerar om att ordinarie rektorstjänster kommer att utannonseras avseende 
Fågelmara och Sunnadals rektorsområden. Utgångspunkt för annonsen kommer att vara 
utannonseringen av rektorstjänsten i Spandelstorp. 
 
Lärarförbunden har inga avvikande synpunkter angående utformning av annonsen. 
 
Vikarierande rektorstjänster i Holmsjö och Fridlevstad 
Arbetsgivaren informerar om att en av de sökande som varit kallad till intervju, Marit Klang, tagit 
tillbaka sin ansökan. 
Beträffande rektorstjänsten i Holmsjö har Ulf Ebbesson, utifrån tagna referenser, uttalat intresse för att 
pröva Bengt-Olof Lindvall på tjänsten. 
 
Fackliga företrädarna å sin sida önskar återkomma efter det att de tagit fler referenser och då även 
ha möjlighet att lämna förslag på fler personer att intervjua. 
 
Till rektorstjänsten i Fridlevstad föreslår Arbetsgivaren Solvig Ohlsson, som dock ej tillhör sökande- 
kretsen. Ett alternativ är ett nytt sökandeförfarande. 
Fackliga företrädare anser att fler personer ur sökandekretsen kan vara aktuella.  
 
Sammanfattning: Parterna kommer överens om ett extra samverkansmöte angående vik 
rektorstjänster i Holmsjö och Fridlevstad den 11 januari 2001 i anslutning till MBL § 11 angående 
omreglering av pedagogisk samordnartjänst. Till samverkansmötet kommer rektorerna i Holmsjö och 
Fridlevstad att kallas. 
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Städvikariat 
Kommunal ställer frågor om hur städvikariat löses då Tekniska förvaltningen sagt upp städpoolen. 
 
Arbetsgivaren svarar att varje administrativt centrum svarar för vikariaten. 
 
Implementering av läraravtalet 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund önskar information om rubr. 
 
Arbetsgivaren meddelar att information kommer att ges till förvaltningen om avtalet, därefter får 
Samverkansgruppen information. 
 
 
Vid protokollet 
     
 
Ingrid Bergström Kurt Edvinsson 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
Christina Åkesson Siv Holmberg 
Lärarförbundet Kommunal 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 13.30 – 16.20 
 
Beslutande Patrik Hansson, s ordförande  
 André Gustavsson, s i ledamots ställe  
 Claes Bothén, kd 2:e vice ordförande 
 Göran Eliasson, s    i ledamots ställe 
 Kerstin Andersén, s ledamot 
 Eva-Britt Dahlström, s ledamot 
 Rickard Ferm, s ledamot 
 Cecilia Eklund, s i ledamots ställe 
 Annicka Engblom, m ledamot (Kl 13.30-14.15) 

 Marie-Louice Norethun, m i ledamots ställe 

 Ann-Louise Trulsson, m i ledamots ställe  
 Inga-Lill Siggelsten, kd i ledamots ställe (Kl 14.15-16.20) 

 Karl-Gösta Svenson, m ledamot 
 Ingela Magnewall, v ledamot 
 Bo Palmgren, c ledamot 
 Jan-Olof Petersson, fp ledamot 
 
   forts nästa sida 
 
 
 
 
Utses att justera Jan-Olof Petersson   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-01-23 kl 11.15 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 1-2 
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerande _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2001-01-24 
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga deltagande Mattias Lindgren, s ersättare 
 Lohla De Bie, v  ersättare 
 Inga-Lill Siggelsten, kd  ersättare (kl 13.30-14.15) 

 Gunilla Gustavsson, c  ersättare 
  
 
 Kjell Kjellgren  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Mats Svensson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
 Claes-Urban Persson  SKTF 
 Siv Holmberg  Kommunal 
 Christina Åkesson  Lärarförbundet  
 Ingegerd Petersson  Lärarnas Riksförbund  
    
___________________________________________________________________  
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     2001.2 042 
K Kjellgren 
M Svensson 
A-C Östbergh 
Samtl rektorer § 1 
L-gruppen Internbudget 2001 samt resursfördelning till samverkansområden m fl  
Akten 

Budgetram 2001 
Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2000-11-29 är Barn- och ungdoms-
nämndens ram för år 2001 cirka 610,7 mkr. Till denna ram har positiva 
justeringar gjorts med cirka 8,9 mkr avseende kompensation för 
- löneökningar (helårseffekt 2000) 
- löneökningar städ/vaktmästeri 
- ökade ersättningar till förtroendevalda 
- speciallärarsatsning 
- prisökningar på 1,3 % 
- ökat personalomkostnadspålägg från 39.09 % till 39,49 %. 
 
En negativ justering har gjorts med cirka 3,0 mkr avseende ramjusteringar mot   
kommunledningsförvaltningen samt indexuppräkning av intäkterna med 2 %. 
 
Internbudget/resursfördelning 
Internbudgeten är en uppdelning av hela förvaltningens budget på olika 
verksamheter. Internbudgeten utgör budgetramen för alla verksamheter och 
budgetansvariga förutom rektorsområden med grundskola/förskola. Resurserna 
till rektorsområdena exkl särskola fördelas efter en av nämnden beslutad 
resursfördelningsmodell 2000-11-22, § 116. Övriga anslag är anslags-
finansierade. I budgetförslaget föreslås dock att Sunnadals rektorsområde inkl 
Fbk (förberedelseklasser) medges extra resurser med 10,4 mkr på grund av de 
speciella förutsättningar som detta rektorsområde har. Vidare föreslås att 
Nättraby rektorsområde erhåller 95 % av det bidrag som eesursfördelnings-
modellen ger, för att få en bättre överensstämmelse med övriga rektorsområden. 
   
Fördelningen av medel sker med ett belopp per planerad volymtimme inom 
förskola, fritidshem och familjedaghem, medan tilldelningen till grundskolan 
görs med ett belopp per elev. I förskolan (ej i familjedaghem) räknas volym-
timmar för barn i åldern 1-2 år upp med faktorn 1,75. 
 
En del medel som tidigare hanterats centralt har i budgetförslaget fördelats efter 
schablon till samverkansområdena. Detta gäller 
- serviceavgifter för elevdatorer 
- lokal administration 
- semesterlöneskuldsförändring 
- IT-pedagoger och kuratorer. 
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När det gäller hanteringen av över- respektive underskott föreslås ett undantag  
jämfört med tidigare år. Överskott förs, liksom tidigare, över de två kommande 
åren med halva överskottet per år. När det gäller underskott så förs dessa vidare 
de tre kommande åren med en tredjedel per år. Undantaget som föreslås är att 
rektorsområden som bär på underskott för 1999 framgent skall slippa dessa (dvs 
två tredjedelar av 1999 år underskott). Detta beroende på den stora osäkerhet 
som råder kring resultatet av 1999 pga införandet av nya personalredovisnings-
systemet Palett. 
 
Vidare redovisas de budgetramar som föreslås gälla för kooperativen under 
2001. Grunden för denna tilldelning är densamma som för kommunala enheter. 
Justering har gjorts pga att kooperativen själva får de barnomsorgsavgifter som 
genereras. 
 
En noggrann uppföljning av volymutvecklingen inom såväl barnomsorgen 
(kommunala enheter och kooperativ) som grundskolan kommer att göras under  
året. 
 
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster 
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration 
- Barn- och ungdomskontoret  
- Särskolan 
- Säljö 
- Utvecklingscentrum 
- Resursskolan, Resurscentrum 
- Övriga gemensamma kostnader 
- Lokaler 
- Skolskjutsar 
- Facklig tid 
- Finansiella poster 
- Intäkter – barnomsorgsavgifter 
- Övriga centrala intäkter 
- Kooperativ 
- Friskolor 
- Reserv 
 
Investeringsbudget 
I förslag till investeringsbudget fördelas 3,8 mkr generellt enligt beslutad resurs- 
fördelningsmodell med undantag av de rektorsområden som haft invigning av  
F-9 projekt. Dessa föreslås erhålla endast 50 % tilldelning året efter invigningen 
samt de därpå följande två åren. Överskjutande belopp fördelas i stället på övriga 
rektorsområden.   
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Personaldimensionering, upphandling och servicenivå 
Mot bakgrund av att Barn- och ungdomsnämndens verksamhet i allt väsentligt är 
målstyrd och de övriga förändringar som skett genom bildande av samverkans-
områden och ny resursfördelningsmodell finns det skäl att i anslutning till Barn- 
och ungdomsnämndens beslut om internbudget 2001 lägga fast  vissa riktlinjer 
för personaldimensionering, upphandling och servicenivå.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta (avseende internbudget samt 
resursfördelning till samverkansområden m fl för 2001) 
 
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 
 år 2001 
 
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 
 år 2001 
 
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2001 
 
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska  
 justeringar i internbudget och resursfördelningar  
 
5.att en förskoleavdelning upphandlas i Nättraby snarast (eller fr o m  
 2001-04-01). 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare besluta om riktlinjer för 
bemanningsfrågor inom Barn- och ungdomsförvaltningen  (med ändring av 
tidigare beslut avseende personalbemanning) enligt följande  
 
6.att dimensionering av samtliga tjänster och bemanning av tjänsterna inom 
 budgetram beslutas av respektive chef inom dennes ansvarsområde, utifrån  
 lagstiftning, styrdokument och andra dokument som beskriver uppdraget 
 
7.att upphandling av tjänster inom städ/vaktmästeri samt måltidsverksamhet får 
 ske vid nyetablering av verksamhet, efter avstämning med personaladmini-
 strations- respektive planeringsfunktion vid Barn- och ungdomskontoret, 
 om inte oskäliga merkostnader uppstår för förvaltningen.  
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Vidare föreslås Barn- och ungdomsnämnden besluta om riktlinjer för service- 
nivå inom samverkansområdena avseende förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg 
enligt följande 
 
8.att ge uppdraget till rektorerna inom samverkansområdena och Nättraby 
 rektorsområde att inom befintliga ramar fatta beslut om att tillskapa och 
 anpassa verksamhet utifrån lokala behov avseende förskoleverksamhet 
 och skolbarnsomsorg. Detta ska ske i syfte att skapa likvärdighet för 
 kommunens invånare oberoende av var i kommunen man bor. Verksam-
 hetsförändringar, utökning, avveckling, anpassning osv., ska ske i sam- 
 verkan med planeringsfunktionen för bedömning att inte oskäliga merkost- 
 nader uppstår för Barn- och ungdomsförvaltningen. 
 Som en miniminivå  ska varje samverkansområde och Nättraby rektors- 
 område erbjuda: 
 Öppen förskoleverksamhet senast vid halvårsskiftet 2002. 
 Barnomsorg på obekväma tider när så efterfrågas. 
 Öppethållande minst 12 timmar per dag om behov finnes. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att beslut i ärendet tas vid nämndens extra sammanträde  
2001-01-11. 
 
--------------------------------------- 
 
Mats Svensson redovisar en teknisk justering i internbudgeten; medel för 
simlärartjänst i Rödeby, 320 tkr, har lagts i verksamhet 470 Centralt budgeterade 
poster. 
 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget attsatserna 5, 6, 7 avslag till 
attsats 8 samt att attsatserna 1, 2, 3, och 4 ramjusteras enligt följande: 
 
Verksamhet  Förändring i tkr 
100 Barn- och ungdomsnämnden  - 134 (samma som 2000) 
400 Barn- och ungdomskontoret  - 600 
463 Resursskolan  -   50 (samma som 2000) 
Summa   -  784  
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Verksamhet  Förändring i tkr 
470 Centralt budgeterade poster 
Följande budgetposter flyttas ut till rektors- 
områdena. 
Utvecklingsinsatser: 
Chefsutveckling  -  50 
Extra utvecklingsresurs (Su-Nä-Tr-Wä) - 200 
Specialpedagogutbildning  - 600 
Central utvecklingsresurs  - 250 
 
Omplacering av fastanställda enligt LAS -2600 
Summa   -3700  
 
Vidare yrkar ordföranden följande tilläggsförslag 
1.att skolledningen vid Sunnadals rektorsområde får återkomma till 
 arbetsutskottet i februari 2001 och beskriva hur deras basorganisation 
 ser ut samt  hur de extra 6 mkr kommer att användas 
2.att skolledningen vid Sunnadals rektorsområde skall göra en kvalificerad 
 bedömning hur många elever som kommer att lämna Sunnadals 
 Montessoriskola samt 
3.att Barn- och ungdomskontoret tillsammans med de samordnande rektorerna 
 får i uppdrag att senast i maj komma tillbaka till nämnden med förslag på 
 hur verksamheten ska anpassas beroende på hur många elever som 
 beräknas gå i fristående skolor från höstterminen 2001 och framöver.  
 
Claes Bothén, kd, yrkar bifall till ordförandens förslag samt följande tilläggs- 
förslag: 
4.att Barn- och ungdomsnämnden tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att 
 ta fram olika förslag för hanteringen av lokalkostnader och lokalbidrags- 
 hantering. Arbetsgruppen skall bestå av minst 2 politiker från nämnden 
 och 1 tjänsteman från Barn- och ungdomsförvaltningen respektive 
 Tekniska förvaltningen 
5.att Barn- och ungdomsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag 
 till resursfördelningssystem för förskoleverksamhet med alternativ och 
 kommunal drift motsvarande systemet för friskolorna 
6.att arbetsutskottet tillsammans med ny förvaltningschef i samband med  
 arbetet att ta fram chef/ledningspolicy gör en organisationsöversyn av 
 hela förvaltningen 
7.att som återremiss till Barn- och ungdomsförvaltningen uppdra att i lokal- 
 kostnaderna planera för bibliotekslokal i Tving 2001 samt förbereda för 
 motsvarande i Ramdala 2002 samt 
8.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att senast i mars 2001 
 återkomma med konsekvensbeskrivning av en ändring av volymtimmarna 
 i familjedaghem för barn i åldern 1-2 år. 
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Karl-Gösta Svenson, m, yrkar bifall till ordförandens förslag och Claes Bothéns 
förslag. 
 
Jan-Olof Petersson, fp, yrkar bifall till ordförandens förslag och Claes Bothéns 
förslag. 
 
Ingela Magnewall, v, yrkar avslag på att-satserna 5 och 7 och bifall till övriga 
tjänstemannaförslag inkl ramjusteringar och tilläggsförslag av ordföranden. 
Vidare yrkas följande tilläggsförslag: 
9.att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att se över kostnader för 
 de administrativa tjänster som sköts av förvaltningen åt friskolorna samt 
10.att Barn- och ungdomsnämnden medverkar till överklagande av Skolverkets 
 beslut om godkännande av och bidrag till friskolorna Karlskrona 
 Montessori AB, Futurum och Riggen. 
 
Propositionsordning och beslut 
Ordföranden ställer proposition på att-satserna 1, 2, 3, 4 med ramjusteringar. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets att-sats 5 mot Ingela Magnewalls 
avslagsyrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets att-sats 7 mot Ingela Magnewalls 
avslagsyrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets att-sats 8 mot sitt eget avslags-
yrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå tjänstemannaförslaget. 
 
Tilläggsyrkanden 
Ordföranden ställer därefter proposition på sitt tilläggsyrkande 1. 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande 2. 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på sitt tilläggsyrkande 3. 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkande 4. 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.  
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkande 5. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkande 6. 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkande 7. 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkande 8.  
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Ingela Magnewalls tilläggs- 
yrkande 9. 
Barn- och ungdomsnämnden  avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Ingela Magnewalls tilläggsyrkande 10. 
Då ärendet ej är berett föreslår ordföranden att Barn- och ungdomsnämnden  
delegerar till Arbetsutskottet att bereda och besluta i ärendet. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat (avseende internbudget samt 
resursfördelning till samverkansområden m fl för 2001) 
 
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 
 år 2001 med av nämnden beslutade ramjusteringar 
 
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 
 år 2001 med av nämnden beslutade ramjusteringar 
 
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2001 
 med av nämnden beslutade ramjusteringar 
 
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska  
 justeringar i internbudget och resursfördelningar med av nämnden 
 beslutade ramjusteringar  
 
5.att en förskoleavdelning upphandlas i Nättraby snarast (eller fr o m  
 2001-04-01). 
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Barn- och ungdomsnämnden beslutar vidare om riktlinjer för bemanningsfrågor 
inom Barn- och ungdomsförvaltningen  (med ändring av tidigare beslut 
avseende personalbemanning) enligt följande  
 
6.att dimensionering av samtliga tjänster och bemanning av tjänsterna inom 
 budgetram beslutas av respektive chef inom dennes ansvarsområde, 
 utifrån lagstiftning, styrdokument och andra dokument som beskriver 
 uppdraget 
 
7.att upphandling av tjänster inom städ/vaktmästeri samt måltidsverksamhet 
 får ske vid nyetablering av verksamhet, efter avstämning med 
 personaladministrations- respektive planeringsfunktion vid Barn- och 
 ungdomskontoret, om inte oskäliga merkostnader uppstår för förvalt-
 ningen.  
 
Vidare beslutar Barn- och ungdomsnämnden  
 
8.att skolledningen vid Sunnadals rektorsområde får återkomma till 
 arbetsutskottet i februari 2001 och beskriva hur deras basorganisation 
 ser ut samt  hur de extra 6 mkr kommer att användas 
 
9.att skolledningen vid Sunnadals rektorsområde skall göra en kvalificerad 
 bedömning hur många elever som kommer att lämna Sunnadals 
 Montessoriskola  
 
10.att Barn- och ungdomskontoret tillsammans med de samordnande rektorerna 
 får i uppdrag att senast i maj komma tillbaka till nämnden med förslag på 
 hur verksamheten ska anpassas beroende på hur många elever som 
 beräknas gå i fristående skolor från höstterminen 2001 och framöver.  
 
11.att Barn- och ungdomsnämnden tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att 
 ta fram olika förslag för hanteringen av lokalkostnader och lokalbidrags- 
 hantering. Arbetsgruppen skall bestå av minst 2 politiker från nämnden 
 och 1 tjänsteman från Barn- och ungdomsförvaltningen respektive 
 Tekniska förvaltningen 
 
12.att arbetsutskottet tillsammans med ny förvaltningschef i samband med  
 arbetet att ta fram chef/ledningspolicy gör en organisationsöversyn av 
 hela förvaltningen 
 
13.att som återremiss till Barn- och ungdomsförvaltningen uppdra att utreda 
 möjligheten att i lokalkostnaderna planera för bibliotekslokal i Tving 
 2001 samt förbereda för motsvarande i Ramdala 2002  
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14.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att senast i mars 2001 
 återkomma med konsekvensbeskrivning av en ändring av 
 volymtimmarna i familjedaghem för barn i åldern 1-2 år samt 
 
15.att uppdra åt Arbetsutskottet att bereda och besluta i ärende angående 
 eventuellt överklagande av Skolverkets beslut om godkännande och 
 bidrag till friskolorna Karlskrona Montessori AB, Futurum och Riggen. 
 
Särskilt yttrande 
Borgerliga gruppen inkommer med särskilt yttrande vilket bifogas protokollet. 
 
Tack 
Ordföranden riktar ett varmt tack till alla som arbetat med att ta fram intern- 
budgeten, såväl tjänstemän som de olika partierna. 
 
__________________________  
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§ 2.  
Remissvar ”Folkhälsoarbete inom Karlskrona kommun” 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har gett Barn- och ungdomsnämnden möjlighet att 
yttra sig över förslaget om ”Folkhälsoarbete inom Karlskrona kommun”. 
 
Det framtagna förslaget innehåller en arbetsplan som består av ett antal arbets- 
moment som bör genomföras för att utveckla folkhälsoarbetet och för en 
organisationsuppbyggnad ledande till att ett Folkhälsoråd inrättas. 
 
Arbetsplanen innehåller följande punkter: 
- Förankring 
- Utbildning 
- Organisationsuppbyggnad 
- Handlingsplan 
- Resurser 
- Tidplan 
 
Remissvar 
För de verksamheter som finns inom Barn- och ungdomsnämndens ansvars- 
områden är folkhälsoarbetet en grundläggande del i arbetet med barn- och 
ungdomar. Detta framkommer mycket tydligt i samtliga måldokument och 
policy som styr och leder dessa verksamheter. Som exempel kan nämnas 
Skolplan för Karlskrona kommun 2000-2001. 
 
Flera av kommunen skolor/förskolor förbereder och planerar idag att på ett 
tydligare sätt än tidigare lyfta fram en helhetssyn på barn/ungdomar genom att 
på olika sätt arbeta med den Hälsosamma skolan. Man väver samman alla delar 
som måste vara tillgodosedda för att man som barn/ungdom ska kunna ta till sig 
kunskap och kunna gå vidare i sin utveckling. Detta arbete och en helhetssyn 
måste grundläggas i förskolan. 
 
Andra exempel på hur Barn- och ungdomsnämnden medvetet arbetar med dessa 
frågor är utökningen av elevvården (skolsköterskor och kuratorer) på våra 
skolor. Elevvården är en mycket viktig och sammanhållande länk i folkhälso-
arbetet i våra verksamheter. 
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Inrättandet av ett Folkhälsoråd i Karlskrona kommun måste ses som ett viktigt 
led i arbetet med folkhälsofrågorna och samordningen av dessa. Det är också en 
förberedelse inför införandet av den nya folkhälsolagen. Dock måste arbetet i 
och omkring Folkhälsorådet bli konkret och föras ut i verksamheterna på ett sätt 
som berikar och utvecklar arbetet och ger positiva effekter för våra barn och 
ungdomar. 
 
 
Tjänstemannaförslag   
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att till Miljö- och byggnadsnämnden yttra sig enligt ovan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i ärendet vid 
nämndens sammanträde 2001-01-11. 
 
------------------------- 

  
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_________________  



 

  

 2001-01-24 1
   
  
 
  
Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 14.30 
 
Beslutande Patrik Hansson, s ordförande  
 Claes Bothén, kd 2:e vice ordförande 
 André Gustavsson, s i ledamots ställe 
 Roland Andréasson, s ledamot 
 Kerstin Andersén, s ledamot 
 Eva-Britt Dahlström, s ledamot 
 Göran Eliasson, s  i ledamots ställe 
 Annicka Engblom, m ledamot 
 Thomas Nilsson, m ledamot  
 Marie-Louice Norethun, m i ledamots ställe 
 Karl-Gösta Svenson, m ledamot 
 Lohla De Bie, v i ledamots ställe 
 Ann-Louise Trulsson, m i ledamots ställe (kl 08.30-11.00) 

 Inga-Lill Siggelsten, kd i ledamots ställe (kl 13.30-14.30) 

 Jan-Olof Petersson, fp ledamot 
 
   forts nästa sida 
 
 
 
 
Utses att justera Claes Bothén    
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-01-31 kl 13.15 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 3-13
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerande _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2001-02-01 
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga deltagande Cecilia Eklund, s ersättare 
 Mattias Lindgren, s  ersättare 

 Eva-Marie Malmgren, s  ersättare (kl 08.30-11.00) 

 Inga-Lill Siggelsten, kd  ersättare (kl 08.30-11.00) 
 Lena Gustafsson, fp  ersättare (kl 13.30-14.30) 

 
 Kjell Kjellgren  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Mats Svensson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Anita Lindell  pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
 Gunilla Bergman  rektor/Lyckeby rektorsområde 
 Lars Hällkvist  rektor/Lyckeby rektorsområde  
___________________________________________________________________  
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G Bergman, Ly    2001.46 619 (Utvärderingsplan) 

Lars Hällkvist, Ly 
A Eklund § 3 
Akten Aktuell information 

 
1. Information om hälsofrämjande skola i Lyckeby rektorsområde 
 
Rektorerna i Lyckeby rektorsområde Gunilla Bergman och Lars Hällkvist 
informerar om Lyckebyvisionen – Den hälsofrämjande skolan. Visionens 
mål är att skapa en verksamhet som ger bästa möjliga förutsättningar för 
fysiskt, psykiskt samt socialt välbefinnande för lärande, utveckling och 
demokrati. De viktigast förutsättningarna för att nå resultat är att jobba med 
följande faktorer: förhållningssätt, engagemang, social kompetens, själv-
förtroende, ansvar, delaktighet, trygghet, samverkan, lust att lära, trivsel, goda 
relationer, helhet/sammanhang. För att nå dessa resultat har skolan tagit fram 
en kompletterande studieplan – ”Må bra”-skolan. 
Studieplanen innehåller följande: 
- Vision om livsfärdighetsträning i skolan 
- Skolan fostrar empatiska samhällsmedborgare 
- Stärkta förmågor ger känsla av sammanhang    
- Engagemang i skolarbetet och senare i arbetslivet 
- Fysisk kompetens 
- Mental kompetens 
- Social kompetens 
- Styrmedel för personlig utveckling i skolan. 
 
Skolan har erhållit MÅL-3 medel för hälsofrämjande kompetensutveckling. 
En hälsogrupp är bildad, med ”hälsopiloter” i alla verksamheter. En 
inventering av behoven hos all personal pågår. Prioriterade områden i projektet 
är motion, relationer, stresshantering och kost. 
 
Ordföranden tackar på nämndens vägnar för informationen. 
 
2. Information om utvecklingsfunktionens arbetsuppgifter 
Denna punkt utgår. 
 
3. Information om utvärderingsplan 2001  

 
Som ett led i kvalitetsarbetet 2001 informerar Anja Eklund om plan för 
uppföljning eller utvärdering 2001. 
 
Anja Eklund redovisar de justeringar som gjorts i planen i samförstånd med 
Samverkansgruppen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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A Eklund     2000.187 027 
Akten 

 
 
4. Information om projektet Attraktiv skola  
 
Anja Eklund informerar om projektet Attraktiv skola. Samarbetspartner i 
projektet är Skolverket, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, 
Utbildningsdepartementet och Kommunförbundet. Det är ett femårigt projekt 
och skola och förskola kan ingå på den lokala nivån. 
 
Bakgrund till projektet är den avsiktsförklaring som undertecknades i augusti 
1998 av skolministern och skolans olika parter. I den konstateras att det är av 
största strategiska betydelse för Sverige att kompetenta och behöriga lärare ska 
kunna rekryteras till förskolan, skolan och vuxenutbildningen och också vilja 
stanna kvar i yrket. 
 
Målet för projektet är 
- att skapa arbetsorganisationer som stödjer utvecklings- och kvalitetsarbetet i 
 skolan 
- att finna nya utvecklings- och karriärmöjligheter för lärare 
- att främja skolutveckling genom samarbete med högskola och näringsliv 
- att visa på vägar att sprida erfarenheter mellan skolor 
- att sprida den kunskap och erfarenhet som projektet genererar. 
 
Syftet med Barn- och ungdomsförvaltningens projektidé är att skapa tydlighet i 
(kvalitets)förbättringsarbetet – processer – rutiner – dokumentation – resultat.  
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att punkten Attraktiv skola skall finnas 
på dagordningen till Arbetsutskottets sammanträden fr o m mars 2001. 
 
______________________ 
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- § 4 
 Delegationsärenden 
 

Beslut som fattats på delegation av nämnden, barn- och ungdomschefen, 
utvecklingschefen, pedagogiske samordnaren, ekonomichefen, vikarierande 
personalchefen, personalsekreteraren samt av rektorerna i Rödeby, Fridlevstad, 
Holmsjö och Särskolans rektorsområden redovisas vid sammanträdet. 
 
Annicka Engblom, m, ställer frågor om avskrivning av fakturor. 
 
Mats Svensson redovisar rutinerna för handläggning av dessa ärenden. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   
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A Eklund       1999.422 619 
Samtl rektorer 
Akten 

§ 5 
Prioriterade områden för uppföljning och utvärdering 
 
Enligt gällande Skolplan 2000-2001 ska Barn- och ungdomsnämnden årligen 
peka ut minst två av skolplanens prioriterade områden, som särskilt ska vara 
föremål för uppföljning eller utvärdering.  
 
Under rubriken Föräldrar – inflytande och ansvar finns strävansmål och 
åtgärder som till stora delar tidsmässigt ska verkställas eller bearbetas till 
konkreta inslag i förskolans och skolans arbete 2001. Föräldrainflytande 
och/eller föräldrars delaktighet i sina barns lärande och utveckling har tidigare 
år varit föremål för granskning. Området bör återigen belysas för att ge 
möjlighet till jämförande analyser. 
 
Sedan ett flertal år tillbaka har Barns och ungdomars inflytande och ansvar 
utvärderats i utvalda delar. Den skolplan som nu anger mål och uppdrag om 
åtgärder bör styra inriktningen av kommande utvärdering. Det är viktigt att 
hela avsnittet med dess åtgärder prioriteras 2001. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att prioriterade områden från skolplanen för uppföljning och utvärdering  för 
 2001 ska vara föräldrars, barns och ungdomars inflytande och ansvar. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
 
------------------------------ 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
___________________ 
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K Edvinsson      2001.43 004 
S Johansson 
M Norrman  
B-M Stenholm 
Berörda rektorer  
K Nordström 
Akten § 6 
 Arkivansvariga inom administrativa centrum 
 

Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 1996-03-21, § 34 utsett 
arkivansvariga inom administrativa centrum. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänsyn till förändringar i organisationen föreslås följande förändringar: 
 
att Staffan Johansson utses till arkivansvarig på Trossö administrativa centrum 
 
att Marita Norrman utses till arkivansvarig på Nättraby administrativa centrum 
 
att Britt-Marie Stenholm utses till arkivansvarig på Lyckeby administrativa 
 centrum. 
 
Ovanstående arkivansvariga utser arkivredogörare på respektive centrum. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet 
vid nämndens januarisammanträde. 
 
------------------------- 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar följande tilläggsförslag 
 
att förvaltningschefen fortsättningsvis på delegation beslutar att utse 
arkivansvariga. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att Staffan Johansson utses till arkivansvarig på Trossö administrativa centrum 
 
att Marita Norrman utses till arkivansvarig på Nättraby administrativa centrum 
 
att Britt-Marie Stenholm utses till arkivansvarig på Lyckeby administrativa 
 centrum. 
 
att förvaltningschefen fortsättningsvis på delegation beslutar att utse arkiv- 
 ansvariga. 
 
Ovanstående arkivansvariga utser arkivredogörare på respektive centrum. 
 
____________________ 
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A Lindell      2000.295 141  
Jämställdhets- 
kommittén 
Akten § 6 

Yttrande över rapporten ”Åsikter och tankar om framtiden” 
 
Jämställdhetskommittén har översänt rapporten Åsikter och tankar om 
framtiden till samtliga kommunala nämnder och styrelser, vilka ombeds beakta 
de avsnitt i rapporten som särskilt berör respektive nämnd/styrelsen och avge 
yttrande angående dessa. 
 
Rapporten är en sammanställning av synpunkter som framkom i samband med 
enkäten Unga kvinnor i Karlskrona kommun. Alla synpunkter som fanns i 
enkäten kunde inte i sin helhet presenteras i denna första rapport, varför 
Jämställdhetskommittén gjort en andra rapport, Åsikter och tankar om 
framtiden,  med samtliga åsikter från de unga tillvaratagna. 
 
Tjänstemannaförslag 
De avsnitt i rapporten som främst berör Barn- och ungdomsnämndens ansvars- 
område är Barn- och ungdom samt i viss mån Utbildning och studentliv.  
 
Barn- och ungdom 
Synpunkterna under detta avsnitt handlar övervägande om behov av aktiviteter 
och träffpunkter för ungdomar. 
Barn- och ungdomsnämnden ser gärna och stödjer önskemålen om att en 
fritidsgård etableras i Trossöområdet, något som efterfrågas och saknas idag. 
 
Enstaka synpunkter handlar om att få plats för sina barn på förskola och att det 
ska vara kvalitet på förskolorna. 
Barn- och ungdomsnämnden har en hög servicenivå vad gäller att bereda plats i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. En strävan är också att föräldrars val 
av omsorgsform ska kunna tillgodoses i största möjliga utsträckning. Den 
kvalitetshöjning som bl a en minskning av barngrupperna innebär, är något 
Barn- och ungdomsnämnden satsar på i den takt det finns ekonomiskt utrymme 
för. 
 
Utbildning och studentliv 
I detta avsnitt framförs många synpunkter som omfattar önskemål om att 
utbildning i humaniora förläggs till Karlskrona. 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet kräver till stor del personal med 
utbildning inom denna sektor, varför Barn- och ungdomsnämnden stödjer de 
önskemål om utbildning förlagd till Karlskrona som framförs. 
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Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att lämna yttrande över rapporten Åsikter och tankar om framtiden 
 enligt ovan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
 
------------------------ 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
_________________



     2001-01-24  11 
 
 

A Lindell      2001.44 619 
Samtl rektorer       
Akten 

 
§ 8 
Rapport ”Kartläggning av behov av och insatser för särskilt stöd hösten 
2000” 
 
Som ett led i uppföljningen av stödinsatser har Utvecklingsfunktionen 1998 
och 1999 kartlagt vilka behov som finns av särskilt stöd och vilka insatser som 
görs för att tillgodose dessa. 
 
Vid redovisningen av 1999 års uppgifter fattade Barn- och ungdomsnämnden 
1999-12-20 beslut om 
att ge rektorerna i uppdrag att inom samverkansområdena samarbeta kring 
 lösningar för de elever kartläggningen avser 
att varje samverkansområde årligen till Barn- och ungdomsnämnden 
 redovisar behov av och insatser för särskilt stöd. 
 
I rapport nr 14 Kartläggning av behov av och insatser för särskilt stöd hösten 
2000 redovisas sammanfattningsvis följande.  
 
För den kommunala verksamheten är behovet av stöd störst vad gäller 
tal/språk/läsning/svenska, vilket har ökat betydligt jämfört med 1999. 
För den enskilda verksamheten redovisas också att en ökning skett. 
Ytterligare ett stödbehov som har ökat mycket sedan 1999 är stöd för 
motoriken, som för den kommunala verksamheten har mångdubblats och som 
för den enskilda verksamheten inte fanns med 1999. 
Det största stödbehovet i den enskilda verksamheten är relaterat till social 
problematik, vilket även dominerade 1999, men procentuellt fördubblats 2000. 
För den kommunala verksamheten är stödbehov pga sociala skäl lika stort som 
för den enskilda verksamheten och av samma omfattning som 1999. 
 
Stödinsatser i form av assistent förekommer i samma omfattning både i 
kommunal och enskild verksamhet. 
 
Avsikten med kartläggningen är att Barn- och ungdomsnämnden ska få en 
helhetsbild över behov av stöd i kommunen och att rektorerna med 
kartläggningen som underlag kan diskutera och planerade samordnade 
lösningar inom och mellan samverkansområdena. 
 
Då någon koppling inte längre finns till resursfördelningen och en central 
kartläggning endast kan ge en generell bild av den beskrivna verksamheten 
föreslås att kartläggningen av hur personalen inom rektorsområdena arbetar 
med barns inlärning och utveckling fortsättningsvis sker på lokal nivå. 
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Verksamhetsberättelser och kvalitetsredovisningar från områdena för år 2000 
kommer bl a att ge bilder av och fakta om hur barns behov av stöd tillgodoses 
på varje rektorsområde. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att redovisningar avseende kartläggningar av behov av och insatser för 
 särskilt stöd framöver kopplas till rektorsområdenas verksamhets- 
 berättelser och kvalitetsredovisningar. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
 
-------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
__________________ 
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K Edvinsson      2001.45 001 
Ordf i Sturkö föräldra- 
styrelse 
I Bergström 
A-L Trulsson § 8 
Akten Föräldrastyrelse vid Sturkö skola 

 
Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och 
skola på Sturkö. 
 
Fyllnadsvalet skedde 2000-12-10 och omfattar tiden fram till 2002-12-10. 
Som föräldrarepresentanter valdes Roland Hansson, ordförande, Jens-Olof 
Lindh, vice ordförande, Thomas Svensson, vice sekreterare, Leif Sundahl, 
2:e suppleant, Gunilla Ogner-Ljungberg, 3:e suppleant. 
Som ordinarie personalrepresentanter valdes Linda Norlin och Mats Håkansson 
och som ersättare Janet Berg. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås fastställa  
 
att ovanstående ledamöter ingår i den lokala styrelsen för Sturkö skola samt 
 
att mandattiden är t o m 2002-12-10. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
 
--------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
__________________
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K Kjellgren 
A Giheden      2001.1 023 
S Larsson 
A-L Trulsson 
Akten § 9 

Omreglering av tjänst som pedagogisk samordnare 
 
För att reellt komma igång med arbetet med att utveckla en F-9 skola på Trossö 
har Barn- och ungdomsnämnden 2000-11-22, § 117, beslutat uppdra åt 
Tekniska nämnden att genomföra en förprojektering av en om- och tillbyggnad 
av Rosenfeldtskolan till en modern F-9 skola. 
 
Detta arbete kräver betydande insatser av skolledningen och att ekonomiska 
resurser tillskjuts. 
 
Med anledning härav beslutade Barn- och ungdomsnämnden 2000-12-19,  
§ 129, bl a att Anders Giheden under tiden 2001-01-01 – 2002-12-31 ska 
tjänstgöra dels 50 % som rektor på Wämöskolan (den del som ingår i Trossö 
rektorsområde) och dels 50 % på Barn- och ungdomskontoret. 
 
I anslutning till ovanstående föreslås att Anders Gihedens tjänst som 
pedagogisk samordnare omregleras till en centralt placerad rektorstjänst. 
Den tjänst som Anders Giheden innehar är ursprungligen inrättad som en 
centralt placerad rektorstjänst och har i princip alltid innehafts av personer med 
lång erfarenhet av tjänstgöring som rektor. 
 
En lösning med en centralt placerad rektor, som med viss regelbundenhet 
återgår i tjänst på ett rektorsområde, är både till gagn för det centrala kontoret 
och för fältverksamheten. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att fr o m den 1 februari 2001 omreglera ovanstående tjänst som pedagogisk 
 samordnare till en tjänst som centralt placerad rektor. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
 
--------------------------   
 
Yrkanden 
Claes Bothén, kd, yrkar återremiss av ärendet. 
 



     2001-01-24  15 
 
 
 
 
 
 
Ajournering 
Ordföranden föreslår ajournering i 5 minuter, varefter sammanträdet 
återupptas. 
 
Yrkanden 
Roland Andréasson, s, och Lohla De Bie, v, yrkar bifall till tjänstemanna- 
förslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, dels om återremittering 
och dels bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att fr o m den 1 februari omreglera ovanstående tjänst som pedagogisk 
 samordnare till en tjänst som centralt placerad rektor. 
 
Reservation 
Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet. 
 
____________________ 
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I Bergström § 11 
Kurser och konferenser 
 
Svenska Kommunförbundet inbjuder till Kommunal Skolriksdag år 2001. 
Konferensen äger rum den 29-30 mars. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att två representanter från nämnden 
får deltaga i konferensen, en från S och en från borgerliga gruppen. 
 
Anmälan skall ske till Ingrid Bergström. 
 
___________________ 
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E-M Malmberg    2001.66 001  (Kontaktpol) 

R/Rödeby 
Stubbens föräldra- 
kooperativ § 12 
Akten  Övriga ärenden 

 
1. Kontaktpolitiker i Rödeby och Stubbens föräldrakooperativ 
 
Uppdraget som kontaktpolitiker i Rödeby rektorsområde och Stubbens 
föräldrakooperativ är vakant. 
 
Ordföranden föreslår att Eva-Marie Malmgren, s, utses till kontaktpolitiker 
för dessa områden. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Eva-Marie Malmberg, s, till kontaktpolitiker i Rödeby rektors- 
 område och Stubben föräldrakooperativ. 
 
____________________ 
 
 
2. Frågor om läraravtalet 
 
Claes Bothén, kd ställer frågor om nya läraravtalet. 
 
Anja Eklund meddelar att den centrala skolutvecklingsgruppen för diskussioner 
med berörda fackliga företrädare och kommunledningen. 
 
____________________ 
 
 
3. Överklagande av beslut om friskolor 
 
Claes Bothén ställer frågor med anledning av nämndens överklagande av 
beslut om friskolor. 
 
Ordföranden kommer att ta kontakt med kommunjuristen och beredande 
tjänsteman vid Barn- och ungdomsförvaltningen för att diskutera ärendet. 
Ärendet kommer att beredas vid arbetsutskottets sammanträde i  februari, där 
även beslut om motivering för överklagande kommer att tas. 
 
____________________ 
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4. Betygsstatistik 
 
Med anledning av Skolverkets statistik över betygen i år 9 gör Karl-Gösta 
Svenson, m, en jämförelse med jämförbara kommuner. 
 
Han efterlyser en bättre uppföljning av målen i varje skola, samt redovisning 
av hur målen uppföljs. Vidare lämnas synpunkter på utvecklingssamtal m m. 
 
Ordföranden, Claes Bothén, kd, Jan-Olof Petersson, fp och Ingalill Siggelsten, 
kd, gör inlägg i debatten. 
 
______________________ 
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- § 13 

Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 2000.360 291 
  § 8 
  Förprojektering av Rosenfeldtskolan 

  
Kommunfullmäktige  2000.174 042 
  § 192 
  Budget 2001, 2002 och 2003 
 
Kommunfullmäktige  2000.87 102 
  § 210 
  Kommunala val 
  Nadja Medic utses till ordinarie ledamot (s) 
  i Barn- och ungdomsnämnden och 
  Eva-Marie Malmgren som ersättare (s) 

 
Kommunfullmäktige  2000.441 100 
  § 213 
  Reviderad företagspolicy för Karlskrona  
  kommun 
 
Kommunfullmäktige 2000.331 609 
  § 220 
  Investering i tillbyggnad av Hasslö förskola 
 
Kommunfullmäktige 2000.443 003 
  § 223 
  Ändring i arkivreglemente för Karlskrona  
  kommun 
 
Kommunfullmäktige  2000.121 010 
  § 231 
  Svar på motion om Bostadsområdet   
  Kungsmarken – en resurs för framtiden 
 
Kommunfullmäktige 2000.360 291 
  § 147 
  Förprojektering av Rosenfeldtskolan 
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Kommunförbundet Blekinge 2000.439 106 
  § 211 
  Beslut om avveckling av verksamheten  
  vid Kommunförbundet Blekinge och   
  förslag till genomförandeavtal mellan   
  Kommunförbundet Blekinge, Landstinget  
  Blekinge och Blekingeförbundets interim-  
  styrelse  
 
Intagningsnämnden Protokoll från sammanträde 2000-12-06, 
Chapmanskolan Verksamhetsberättelse och statistik samt  
  Information om intagning läsåret 2001/2002 
 
Delegationen för IT i 1999.85 027 
skolan  Utbetalning av statsbidrag till lärarnas 

   kompetensutvecklings år 2000;   
   Karlskrona erhåller 218.400 kronor 
 

Delegationen för IT i 1999.85 027 
skolan Utbetalning av bidrag från KK-stiftelsen för år 
  2000; Karlskrona erhåller 59.280 kronor 
 
Skolverket 2001.39 600 

   Betygsstatistik för grundskolan våren   
   2000 
 
 Sölvesborgs kommun Läsårstider 2001/2002 för grundskola 
   och särskola i Sölvesborg 
 
 ____________________ 



 

  

 2001-02-21 1
   
  
 
  
Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 15.00 
 
Beslutande Patrik Hansson, s ordförande  
 Kerstin Andersson, s 1:e vice ordförande 
 Claes Bothén, kd 2:e vice ordförande 
 Göran Eliasson, s i ledamots ställe 
 Kerstin Andersén, s ledamot 
 Eva-Britt Dahlström, s ledamot 
 Rickard Ferm, s ledamot (fr kl 09.15) 

 Mattias Lindgren, s i ledamots ställe (kl 08.30-09.15) 

 Cecilia Eklund, s i ledamots ställe 
 Annicka Engblom, m ledamot (t o m kl 11.00) 

 Thomas Nilsson, m ledamot  
 Marie-Louice Norethun, m i ledamots ställe 
 Ann-Louice Trulsson, m i ledamots ställe 
 Lohla De Bie, v i ledamots ställe 
 Gunilla Gustavsson, c i ledamots ställe 
 Lena Gustafsson, fp i ledamots ställe (kl 13.30-15.00) 

 Jan-Olof Petersson, fp ledamot 
 
   forts nästa sida 
 
Utses att justera Kerstin Andersén   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-03-01 kl 15.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 14-25
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerande _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2001-03-02 
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga deltagande Mattias Lindgren, s ersättare (kl 09.15-15.00) 

 Eva-Marie Malmgren, s  ersättare (kl 09.00-15.00) 

 Lena Gustafsson, fp  ersättare (kl 08.30-13.30) 

 
 Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Mats Svensson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Anders Giheden  central rektor 
 Anita Lindell  pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
 Christina Åkesson  Lärarförbundet  
 Ingegerd Petersson  Lärarnas Riksförbund  
___________________________________________________________________  
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S Ohlsson    2001.91 611 (Köredovisning) 

Akten 
 
 
 

§ 14 
Aktuell information 
 
1. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
2. Hasslö 
 
Solvig Ohlsson informerar om  Hasslö förskola. Barn- och ungdomsnämnden 
beslutade 2000-10-25, § 105 om tillbyggnad av Hasslö förskola till en 
årskostnad av 170 tkr. Enligt de anbud som tekniska förvaltningen infordrat 
kommer årshyran att uppgå till 210 tkr.  
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner den ökade kostnaden. 
 
3. Köredovisning januari 2001 
 
Solvig Ohlsson informerar om nuläget i barnomsorgskön för förskolebarn 1-5 
år och framtida känd väntelista, skolbarn 6-12 år och framtida känd väntelista. 
Vissa justeringar kommer att göras av barnantalet fram till och med april 
månad, men Solvig Ohlsson beräknar att efterfrågan på barnomsorg kom- 
mer att lösas under våren. 
 
___________________ 
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- § 15 
 Delegationsärenden 
 

Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen, 
utvecklingschefen och pedagogiske samordnaren redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   
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    2000.02 42 
P Olsson 
M Svensson § 16 
Samtl R (rapport) Bokslut 2000 
Akten 

Ansvarsområde 
Bokslutet för år 2000 för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter omfattar 
förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola och 
skolbarnsomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 16 år. Dessutom ingår det 
samlade ansvaret för all särskoleverksamhet i kommunen. Verksamhets-
ansvaret är fördelat på 14 rektorsområden (inkl särskola) samt ett antal stöd- 
funktioner som resursskola (elever i behov av särskilt stöd), resurscentrum (del 
i elevvården), utvecklingscentrum (fortbildningsenhet), Säljö koloniverksamhet 
etc. Dessutom bidragsfinansieras tre friskolor och 12 kooperativa enheter med 
förskola m m. Det administrativa arbetet sker framför allt på Barn- och 
ungdomskontoret och på sex administrativa centra. 
 
Ekonomiskt utfall 
Verksamhetens bruttokostnader år 2000 omfattade 689,5 mkr. Kommunen 
finansierar ca 90 % och föräldraavgifter, statsbidrag och hyresintäkter står för   
merparten av resterande del. 
 
Verksamheterna för barn och ungdomar är mycket personalintensiva, ca 2/3 av 
kostnaderna är personalkostnader. Personal och lokaler står för 83 % av 
budgeten medan 17 % utgörs av material, läromedel, livsmedel, bidrag för 
kooperativ/friskolor m m. 
 
I motsats till föregående år redovisar Barn- och ungdomsnämnden ett negativt 
resultat på 5,4 mkr, vilket är ett sämre resultat än vad de prognoser som tagits 
fram under året visat. Detta resultat överenstämmer i stort med det samman-
tagna resultatet för rektorsområdena. 
 
Av det totala underskottet utgör 2,5 mkr, dvs ca hälften, förändring av ferie- 
löneskuld och semesterskuld till lärare och övrig personal. Denna förändring 
har inte fångats upp i de prognoser som gjorts under året. Detta beror till stor 
del på problem i personalredovisningssystem, men också på för lite kännedom 
om den påverkan som det nya sättet att löpande kostnadsföra intjänad semester 
och ferie får på det löpande årets resultat. 
 
Övriga orsaker till det negativa resultatet är i huvudsak att det i en del rektors-
områden finns obalanser, dvs man har inte haft budgeterade medel för den 
verksamhet som bedrivits under året. Många rektorsområden visar också på 
svårigheter med att få tilldelade medel att räcka för barn/elever i behov av 
särskilt stöd. 
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Bokslutet omfattar förutom ovanstående ansvarsområde och ekonomiskt utfall 
- viktiga händelser under året 
- verksamhetsmässigt resultat 
- miljöredovisning 
- framtiden 
- verksamhetsmått 
- resultaträkning 
- balansräkning 
- finansieringsanalys 
- specifikation av interna poster 
- nyckeltal – bokslut 2000. 
 
Viktiga händelser under år 2000 har varit: 
- verksamhetsbesök med kvalitetsperspektiv 
- karläggning av behov och insatser för särskilt stöd 
- undersökning om elevinflytande 
- särskilda satsningar inom kompetensutvecklingsområdet 
- deltagande i försöksverksamhet utan timplan 
- deltagande i nationellt skolprojekt i Naturvetenskap och Teknik för alla 
- skolmässa Kunskapens lustgårdar 
- om- och tillbyggnad av Nättraby skola 
- förprojektering av Sunnadalsskolan till en modern F-9 skola 
- utökning av Friskolan Svettpärlan och Friskolan Galären 
- Friskolan Musikugglan startade i augusti 
- Borgmästarens förskola startade under våren 
- en permanent och en provisorisk avdelning förskola har startat på Gullberna 
 Park 
- Personalkooperativet Tant Grön har startat fritidshem på friskolan Musik- 
 ugglan 
- ytterligare IT-satsningar, både vad gäller utrustning och kompletterings- 
 utbildning 
- ny administrativ organisation - förstärkning med intendenttjänster 
 samt överföring av ansvar för den lokala administrationen från Barn- och 
 ungdomskontoret till respektive samordnande rektor 
- volymutveckling – den kommunala grundskolan år F-9 minskade under året 
 med ca 80 elever. Friskolorna har ökat med ca 100 elever. Detta innebär att 
 skolans totala verksamhet ökat med ca 20 elever. 
- antalet barn inom förskoleverksamhet har minskat något. 
 
Vidare redovisas bokslut för respektive rektorsområde per 2001-02-12. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden tar beslut i ärende Bokslut 2000 vid 
nämndens februarisammanträde. 
 
---------------------------- 
 
Yrkanden 
Kerstin Andersson, s, yrkar 
 
1.att Barn- och ungdomsnämnden godkänner 2000 års internbokslut    
 
2.att Barn- och ungdomsnämnden hemställer till Kommunfullmäktige  
  att inte någon reglering görs med anledning av 2000 års resultat. 
 
Vidare yrkar Kerstin Andersson att Barn- och ungdomsnämnden för egen del 
beslutar 
 
3.att  reglering av överskott sker med ½ vardera åren 2001-2002 samt 
 
4.att icke reglera uppkomna underskott i berörda rektorsområden under 2001. 
 
Claes Bothén, kd yrkar bifall till Kerstin Anderssons att-sats 1, avslag på 
övriga att-satser samt lämnar följande förslag från Borgerliga gruppen: 
 ”Med anledning av bokslutet för Barn- och ungdomsnämnden kan vi se att det 
finns långsiktiga obalanser i nämndens verksamhet. obalanser i rektorsområden 
som riskerar att slå mot enskilda elever, vilket flera rektorsområden pekar på. 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: 
 
att Barn- och ungdomsnämnden hos kommunfullmäktige begär en utökad 
  ram för 2001 med 6 miljoner kronor. Utökningen ska i huvudsak fördelas 
  ut till rektorsområdena per elev.” 
 
Thomas Nilsson, m och Gunilla Gustavsson, c yrkar bifall till Claes Bothéns 
förslag. 
 
Lohla De Bie, v, yrkar bifall till Kerstin Anderssons förslag. 
 
Kerstin Andersson yrkar avslag på Claes Bothéns yrkanden. 
 
Ordföranden föreslår redaktionella ändringar i tjänstemannaförslaget 
sidorna 2 och 5.
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Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag om redaktionella ändringar. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Anderssons att-sats 1. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer Kerstin Anderssons att-satser 2, 3 och 4 mot Claes Bothéns 
förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Kerstin Anderssons 
förslag. 
 
Votering 
Claes Bothén begär votering. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller Kerstin 
Anderssons förslag röstar ja, den som bifaller Claes Bothéns förslag röstar nej. 
 
     Ja Nej 
Patrik Hansson, s  1 
Kerstin Andersson, s  1 
Claes Bothén, kd   1 
Kerstin Andersén, s  1 
Eva-Britt Dahlström, s  1 
Rickard Ferm, s  1 
Thomas Nilsson, m   1 
Jan-Olof Petersson, fp   1 
Göran Eliasson, s  1 
Cecilia Eklund, s  1 
Marie-Louice Norethun, m   1 
Ann-Louise Trulsson, m   1 
Lohla De Bie, v  1 
Gunilla Gustavsson, c   1 
Lena Gustafsson, fp   1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat 
i enlighet med Kerstin Anderssons förslag. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
1.att godkänna 2000 års internbokslut    
 
2.att hemställa till Kommunfullmäktige att inte någon reglering görs med 
  anledning av 2000 års resultat. 
 
Vidare beslutar Barn- och ungdomsnämnden för egen del  
 
3.att  reglering av överskott sker med ½ vardera åren 2001-2002 samt 
 
4.att icke reglera uppkomna underskott i berörda rektorsområden under 2001. 
  
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
_______________ 



Reservation med anledning bokslutet 
 
Ärende 4 
 
Undertecknade partier reserverar sig mot beslutet att hos kommunfullmäktige begära en avskrivning av 
årets underskott på 5,3 miljoner kronor. Vi anser att nämndens beslut att avskriva rektorsområdenas 
underskott utan en djupare analys är direkt förkastligt. Det ger helt felaktiga signaler att på det sättet 
göra en avskrivning. De rektorsområden som genom ibland mycket tuffa beslut i personal och 
föräldragrupper klarat att hålla sin budget får genom detta beslut en mycket svår situation inför 
framtiden. Områden som i förhållande till budget haft en tilltagen organisation premieras på detta sätt i 
jämförelse med områden som gör ett 0-resultat. 
 
Problemet för rektorerna är i första hand inte av engångskaraktär utan mer långsiktiga bekymmer. 
Karlskrona satsar för lite på skolan, därför föreslog vi att nämnden skulle begära en ramökning på 6 
miljoner istället för avskrivning av gamla skulder. Detta avslog tyvärr majoriteten bestående av vänster 
och socialdemokraterna. Vi menar att vårt regelsystem måste vara av långsiktig karaktär för att ge en 
trovärdighet. Risken är nu uppenbar att nämndens ekonomiska bekymmer blir mycket svårhanterliga 
och att osäkerheten om vad som gäller blir mycket svårbegripliga för alla inblandade parter. 
 
 
 
Claes Bothén, kd  Thomas Nilsson, m 
 
 
 
Gunilla Gustavsson, c  Jan-Olof Petersson, fp 
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A Lindell     2001.79 610 
Samtl R (policy) 

Akten § 17 
Revidering av Regler och tillämpningsföreskrifter för kommunal och 
enskild förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg 
 
Nuvarande regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg har tillämpats från 1998-07-01. Under hösten har en arbets- 
grupp haft i uppdrag att se över reglerna för att anpassa, förenkla och förtydliga 
dem utifrån de behov och förutsättningar som idag föreligger. Kommande för- 
ändringar vad gäller rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa och 
föräldralediga, införande av maxtaxa samt allmän förskola för 4- och 5-åringar 
har så långt det varit möjligt beaktats vid regelöversynen. 
 
Förslag till revidering av reglerna och tillämpningsföreskrifter omfattar 
följande punkter: 
- allmänt 
- anmälan och kö 
- intagningsprinciper 
- omsorgstid 
- placering 
- avgifter 
- avgiftsreducering 
- ändring av omsorgstid 
- uppsägning och överflyttning 
- öppethållande 
- stängning 
- allergiska barn. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att skollagens ändring avseende rätten till förskoleverksamhet för barn till 
 föräldrar som är arbetslösa ska omfatta högst 15 timmar i veckan 
 
att skollagens ändring avseende rätten till förskoleverksamhet för barn till 
 föräldrar som är föräldralediga ska omfatta högst 15 timmar i veckan 
 
att ta bort kravet på att placering på förskola ska omfatta minst 15 timmar i 
 snitt per vecka 
 
att i övrigt anta föreslagna ändringar av regler och tillämpningsföreskrifter 
 samt 
 
att förslaget till nya regler ska gälla från 1 juli 2001. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens februarisammanträde. 
 
-------------------------------- 
 
Yrkanden 
Kerstin Andersson, s, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Anderssons förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att skollagens ändring avseende rätten till förskoleverksamhet för barn till 
 föräldrar som är arbetslösa ska omfatta högst 15 timmar i veckan 
 
att skollagens ändring avseende rätten till förskoleverksamhet för barn till 
 föräldrar som är föräldralediga ska omfatta högst 15 timmar i veckan 
 
att ta bort kravet på att placering på förskola ska omfatta minst 15 timmar i 
 snitt per vecka 
 
att i övrigt anta föreslagna ändringar av regler och tillämpningsföreskrifter 
 samt 
 
att förslaget till nya regler ska gälla från 1 juli 2001. 
 
___________________ 
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A Lindell      2000.181 611 
Kommunfullmäktige  
Akten 

§ 18 
Yttrande över återremitterad motion ”Garanterad barnomsorg under 
föräldraledighet” 
 
Gunther Dessin, v, har väckt motion angående garanterad barnomsorg under 
föräldraledighet. I motionen framhålls att även barn som får syskon är i behov 
av kamratkontakter och av de aktiviteter barnomsorgen kan erbjuda. 
 
I motionen yrkas 
att barn som får syskon har rätt att behålla sin barnsorgsplats 15 timmar per  
 vecka. 
 
Förslag till yttrande 
I förslag till yttrande redovisas tillgången till förskoleplacering i Karlskrona, 
att det på central nivå tydligt anges att förskolan är bra för barnets egen skull 
och att förskola borde vara alla barns rätt. Vidare redovisas de ändringar i 
skollagen som bl a ger barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga 
rätt till förskoleverksamhet minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer generellt i motionen avseende att även 
föräldraledigas barn bör ha tillgång till förskola för sin egen skull; för barns 
lärande och utveckling. Detta är ju bl a också innebörden av att förskolan fått 
en läroplan. 
 
Enligt riksdagens beslut om ändring av skollagen har barn vars föräldrar är 
föräldralediga rätt till förskoleverksamhet minst tre timmar pr dag eller 15 
timmar i veckan. Denna rätt finns från 1 januari 2001. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen i enlighet med vad 
 skollagen föreskriver.  
 
Beslutsförslag 
 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens februarisammanträde. 
 
-------------------------- 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget 
 
att föreslå Kommunfullmäktige  att tillstyrka motionen i enlighet med vad 
 skollagen föreskriver. 
 
___________________
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A Lindell      2000.380 106 
Kommunfullmäktige  
Akten 

§ 19 
Yttrande över motion angående samverkansmodell mellan kommun, 
landsting, försäkringskassan och länsarbetsnämnden 
 
Centerpartiet har till Kommunfullmäktige ställt motion angående samverkans- 
modell mellan kommun, landsting, försäkringskassan och länsarbetsnämnden. 
 
I motionen beskrivs hur invånarna i vårt samhälle kan få stöd i många olika 
situationer. Detta stöd är emellertid uppdelat på en rad olika myndigheter med 
olika specialiteter. Uppdelningen gör att samhållet har svårt att se helheten och 
att kostnaderna för enskilda insatser har ökat. 
 
I motionen föreslås en samarbetsmodell enligt följande: 
- arbetet är en så viktig del i våra liv att arbetsförmedling inte kan ställas 
 utanför samarbetet 
- ytterligare samverkanspartners kan vara arbetsgivare och ideella föreningar 
- samordningen bör även gälla beslutsfattare, personal och lokaler 
- en samverkan bör vara långsiktig 
- utvecklingen ska komma underifrån och inte uppifrån. Det är också viktigt 
 att en ny organisation medverkar till att utveckla den politiska demokratin. 
 
Målsättningen för samarbetet är en ny helhetssyn. 
 
I motionen beskrivs även genomförandet och tillsättande av ledningsgrupp och 
flera arbetsgrupper. 
 
I motionen yrkas 
att Karlskrona kommun tar initiativ till en utredning kring en samverkans- 
  modell med ovan nämnda samarbetspartners. 
 
Förslag till yttrande 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer generellt i motionens intentioner. 
Samarbete mellan olika myndigheter kring ärenden som rör en enskild individ 
bör vara till godo för den enskilde. Det bör också ge positiva effekter vad gäller 
resursanvändandet; såväl ekonomiskt som på andra sätt. Vidare poängteras 
de positiva erfarenheter som Barn- och ungdomsförvaltningen har av sam-
arbetet med andra förvaltningar kring gemensamma barn i Kommunrådet 
Svarte Petter. 
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En utredning som syftar till att hitta en modell för samverkan mellan 
myndigheter när det gäller stöd till människor som behöver hjälp kan bara vara 
av godo. Det förslag som motionen innehåller skulle kunna ge struktur och 
systematik för samarbete som framför allt gagnar den enskilde individen. 
 
Med hänvisning till ovanstående instämmer Barn- och ungdomsnämnden i 
motionens förslag att Karlskrona kommun tar initiativ till en utredning kring en 
samverkansmodell. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen. 
 
-------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Arbetsutskottet förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
_________________
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M Svensson      2000.335 610 
Kommunfullmäktige  
Akten  § 20 

Yttrande över motion angående orättvis taxekonstruktion 
 
Vänsterpartiet i Karlskrona föreslår i en motion daterad 2000-09-22 en 
förändring av gällande barnomsorgstaxa. 
 
Av motionen framgår bl a följande: 
”Idag gäller för en flerbarnsfamilj med barnomsorg: För familjens andra och 
tredje barn, betalas samma avgift som för första barnet upp till högst 400 
kronor per barn och månad, oberoende av hur många omsorgstimmar 
barnet/barnen har (1). En taxekonstruktion som ser vettig ut vid en första 
anblick och det är den – för familjer som har en inkomst över 18.750 kr/mån. 
En familj med en inkomst mellan 8.001 (vid inkomst under 8.000 kr/mån tas ej 
barnomsorgsavgift ut) och 18.750 kronor förlorar på ovanstående  taxe-
konstruktion. Något som framförallt blir uppenbart då ett syskon börjar i för- 
skoleklass och i fritidsverksamhet. 
 
Av denna anledning föreslår motionären ”att om en familj har en inkomst som 
gör att deras barnomsorgsavgift, för barn 2 och barn 3, blir lägre om den räknas 
efter taxetabell än efter gällande taxekonstruktion skall den lägre avgiften 
gälla.” 
 
Förslag till yttrande 
I förslag till yttrande framgår  att det i januari 2001 fanns 580 hushåll med total 
inkomst i skiktet 8001 – 18.750 kronor. Av samtliga dessa hushåll är endast 37 
stycken berörda, dvs skulle få en lägre avgift om den ändring görs som 
motionären förespråkar. Den genomsnittliga sänkningen skulle vara ca 82 
kronor per hushåll och månad. Detta innebär minskade intäkter för Barn- och 
ungdomsförvaltningen med ca 34.000 kronor per år samt en programändring 
i vårt datasystem vilket innebär kostnader på ca 20.000 kronor. 
 
Då riksdagen den 24 november 2000 godkände regeringens proposition om 
maxtaxa och allmän förskola m m, är det sannolikt att större förändringar av 
gällande barnomsorgstaxa kommer redan vid årsskiftet 2001/2002. Större 
programförändringar kommer då med stor sannolikhet att krävas redan under 
hösten 2001.   
 
Beslutsförslag 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Arbetsutskottet att Barn- och 
ungdomsnämnden föreslår 
 
att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
---------------------- 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Arbetsutskottet förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget 
 
att föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
_________________
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      2001.42 001  

A Lindell 
Lokala styrelsen 
Sturkö (rapport) 

Akten § 21 
Utvärdering av försöksverksamhet med lokal styrelse med 
föräldramajoritet på Sturkö 
 
Riksdagen har med anledning av propositionen om lokala styrelser med 
föräldramajoritet inom skolan beslutat medge försöksverksamhet med lokala 
styrelser i skolan. Syftet med försöksverksamheten är att pröva nya styrelse- 
former i skolan och vidga föräldrainflytandet. 
 
Föräldrarådet och skolledningen vid Sturkö skola ansökte hösten 1997 om att 
få starta försöksverksamhet med lokal styrelse med föräldramajoritet. 
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde 1997-10-12 
och 1998-02-24 beslutade Kommunfullmäktige att ge Barn- och ungdoms-
nämnden tillstånd att överlåta befogenheter till lokala styrelser. Försöksverk-
samheten omfattar all verksamhet på Sturkö skola; grundskola, förskoleklass 
och fritidshem. Karlskrona kommun anmälde 1998-06-29 till Skolverket om 
inrättandet av försöksverksamhet med lokal styrelse på Sturkö. 
 
Anita Lindell har sammanställt rapport angående utvärdering av försöks- 
verksamheten. Rapporten innehåller följande moment: 
 
Bakgrund 
- Lokala styrelser med föräldramajoritet 
- Syftet 
- Motiv 
- Risk för vuxendominans 
Utvärdering 
- Skolverket 
- Utvärdering av lokal styrelse på Sturkö 
Sammanfattning 
Lokal styrelse på Sturkö 
- Arbetsordning för lokal styrelse på Sturkö 
Genomförande av utvärdering 
- Områden för utvärdering 
- Metoder 
Redovisning av utvärdering 
- Sammanfattning av enkätsvar från styrelsen 
- Sammanfattning av enkätsvar från föräldrarna 
- Sammanfattning av enkätsvar från personalen 
- Redovisning av möte med den lokala styrelsen 
- Redovisning av möte med elevrådet 
- Granskning av protokoll från verksamhetsåren 1998/99 och 1999/00. 
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Resultatredovisning 
- Områden för utvärdering 
- Styrelseformen med föräldramajoritet 
- Har styrelse med föräldramajoritet inneburit ansvar och konkret inflytande 
 för föräldrarna? 
- Styrelsens arbetsordning 
- Styrelsens fortsatta arbete 
- Tabell över områden som föräldrarna bör ha respektive faktiskt har inflytande 
 över 
Slutdiskussion 
- Ökat inflytande 
- Styrelsens ansvarsområden 
- Förslag till områden att utveckla 
 
Redovisad rapport angående utvärdering av försöksverksamhet med lokal 
styrelse med föräldramajoritet på Sturkö överlämnas till Barn- och ungdoms-
nämnden, till den lokala styrelsen samt till övriga rektorer. Rapporten skall 
också delges föräldrar, personal och elever på Sturkö efter överenskommelse 
med den lokala styrelsen och därmed skolledningen. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet ställer sig bakom rapporten och överlämnar densamma till  
Barn- och ungdomsnämnden. 
 
--------------------------- 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten och lägger densamma till 
handlingar. 
 
__________________
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P Olsson 
A Giheden 
Länsrätten 
Akten 

§ 22 
Överklagande av beslut av Skolverkets beslut avseende friskolor 
 
Skolverket har 2001-02-07 godkänt Nivestedska skolan som en fristående 
grundskola med förskoleklass i Karlskrona kommun. 
 
Yrkanden 
Kerstin Andersson, s, yrkar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  överklaga Skolverkets beslut och samtidigt begära att överklagandet 
  hanteras i ett sammanhang tillsammans med tidigare överklagande 
  avseende friskolorna Montessori, Futurum och Riggen. 
 
Claes Bothén, kd, yrkar avslag på Kerstin Anderssons yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Kerstin Anderssons yrkande om överklagande mot 
Claes Bothéns avslagsyrkande. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Kerstin Anderssons 
yrkande. 
 
__________________ 
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§ 23 
Kurser och konferenser 
 
Kommunrådet Svarte Petter, Karlskrona inbjuder till konferensen ”Att göra rätt 
kan bli fel, men att göra fel kan bli rätt” den 30 mars 2001 på Utvecklings-
centrum, Gullberna Park, Karlskrona. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar medge ordföranden Patrik Hansson och 
Eva-Britt Dahlström att delta i ovannämnda konferens. 
 
_________________ 
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K Edvinsson 
I Bergström 
A Söderström 
A Eklund § 24 

Övriga frågor 
 
1. Inkomna skrivelser till Barn- och ungdomsnämnden  
 
Thomas Nilsson, m, tar upp frågan om hur Barn- och ungdomsnämndens 
ledamöter skall få tillgång till samtliga skrivelser som inkommer till Barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendelista över månadens inkomna 
skrivelser skall föreligga vid nämndsammanträdena. På detta sätt får leda-
möterna möjlighet att begära kopia av aktualiserade ärenden. 
 
 2. Ansvar för beslut om stödinsatser 
 
Jan-Olof Petersson, fp tar upp frågan om ansvar för beslut om stödinsatser. 
En utvärdering av stödinsatserna presenterades för nämnden för ca 1 år sedan, 
och Jan-Olof  Petersson frågar vilka åtgärder som har gjorts eller planeras med 
anledning av utvärderingen.   
 
Anja Eklund redovisar vilka åtgärder som vidtagits, bl a vid diskussioner med 
rektorerna angående elevvårdskonferenser, dokumentation, beslut m m.  
Vidare har kommunjuristen haft en utbildning för rektorer, intendenter och 
administrativ personal om lagstiftning och tolkning av lagstiftning. 
Anita Lindell har gjort en manual för stöd i dessa frågor. 
 
Utvecklingsfunktionen följer upp elevvårdsarbetet genom verksamhetsbesök 
tillsammans med kontaktpolitikerna. 
 
Rektorernas efterfrågan av stöd och hjälp när det gäller handläggning av 
stödinsatser har minskat, vilket kan tyda på att de fått ett större helhetsgrepp 
om denna verksamhet. 
 
Uppföljning sker även i vår rapportserie; Redovisning av stödinsatser och 
Kvalitetsredovisningar. 
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A Eklund 
 
 
3. Kompetensutvecklingskatalog 
 
Jan-Olof Petersson, fp ställer följande frågor om Utvecklingscentrums verk- 
samhet och utbud: 
1.  Påverkar våra anställda utbudet? 
2.  Görs utvärderingar av utvecklingscentrums verksamhet? 
3. Varför är kursen EQ emotionell intelligens borttagen? 
4. Är det nämndens uppfattning att verksamhet och utbud är optimalt och 
  tillgodoser så många behov som möjligt hos våra anställda? 
 
Anja Eklund ger förvaltningens svar på frågorna: 
1. Våra anställda påverkar utbudet genom tips och förslag om kurser dels 
  enskilt och dels via rektorer, dels via ämnesgrupper. Även förvaltningens 
  ledningsgrupp initierar kurser. 
2. Utvärdering av den anställdes kompetensutveckling bör ske i utveck-
  lingssamtal chef/anställd. För Utvecklingscentrums del är verksamheten 
  intäktsfinansierad, vilket gör att antal anmälda deltagare anger om   
  utbudet bedöms som ändamålsenligt. 
3. Fanns inget intresse för kursen EQ , ej ens från dem som initierat kursen. 
4. Kursverksamheten är endast en del av den kompetensutveckling som ges 
  till personal. Katalogen är dessutom endast en del av tvecklingscentrums 
  verksamhet. Utvecklingscentrum har även ansvar för ITiS, handläggning 
  av EU-bidrag, upphandling av barnskötarutbidning, specialpedagogisk 
  utbildning, samordning av utbildningsbehov mellan rektorsområden och 
  skolor. 
  Kerstin Andersson, s, påtalar att Utvecklingscentrum är en del i en helhet 
  och skall vara en länk mellan rektorsområdena och skolorna. 
 
___________________ 
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- § 25 

Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 1999.450 059 
  § 184 
  Svar på motion om jämställdhet och offentlig 
  upphandling. 
  Motionen avslås. 
 
Kommunfullmäktige 2000.92 042 
  §225 
  Budgetuppföljning per den 31 oktober 2000. 
 
Kommunfullmäktige 2001.72 102 
  § 2 
  Avsägelser av kommunala uppdrag. 
  Ingela Magnewall har avsagt sig uppdraget som 
  ledamot i Barn- och ungdomsnämnden.  
  Fullmäktige godkänner avsägelsen. 
   

Kommunfullmäktige 2000.361 624 
   § 7 
   Överföring av skolhälsovårdsjournaler. 
   Kommunfullmäktige beslutar att skolhälsovårds- 
   personal vid friskolorna får tillgång till skol- 
   hälsovårdsjournaler.  

  
Kommunfullmäktige 2000.105 312 
   § 15 
   Svar på motion om cykelväg genom Kättilsmåla 
   samhälle. 
     
Lokala styrelsen Sturkö- Protokoll från sammanträde 2001-01-12  
skolan 
 
Lokala styrelsen Sturkö- Protokoll från sammanträde 2001-02-12 
skolan    
 
Miljö- och byggnads- 1999.304 214 
nämnden § 39 
   Detaljplan för del av Allatorp 5:1, Karlskrona 
   kommun.   

   Miljö- och byggnadsnämnden antar planen. 
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Miljö- och byggnads- 2000.230 214 
nämnden § 40 

   Detaljplan för del av Torstäva 14:1, Kalskrona 
   kommun. 
   Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen. 
 
 __________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 10.45 
 
Beslutande Patrik Hansson, s ordförande  
 Kerstin Andersson, s 1:e vice ordförande 
 Claes Bothén, kd 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson, s ledamot 
 Kerstin Andersén, s ledamot 
 Eva-Britt Dahlström, s ledamot 
 Rickard Ferm, s ledamot 
 Göran Eliasson, s                       i ledamots ställe (kl 08.30-08.50) 

 André Gustavsson, s i ledamots ställe ( kl 08.50-10.45) 

 Ann-Louise Trulsson, m i ledamots ställe 
 Thomas Nilsson, m ledamot 
 Inga-Lill Siggelsten, kd i ledamots ställe  
 Karl-Gösta Svenson, m ledamot 
 Lohla De Bie, v ledamot 
 Gunilla Gustavsson, c i ledamots ställe 
 Jan-Olof Petersson, fp ledamot 
 
   forts nästa sida 
 
 
 
 
Utses att justera    
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-03-26 kl 16.30 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 26-33
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerande _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2001-03-27 
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga deltagande Göran Eliasson, s ersättare (kl 08.50-10.45) 

 Cecilia Eklund, s  ersättare 
 Kerstin Jonsson, v  ersättare 
 Lena Gustafsson, fp  ersättare 
 
 Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Mats Svensson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
 Siv Holmberg  Kommunal 
 Eva Öhman  Kommunal 
 
___________________________________________________________________  
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A Eklund    2001.39 600 
C Ericsson 
Akten 

§ 26 
Aktuell information 
  
1. Redovisning av skolans datorer 
 
Skolverket kartlade första gången tillgången på datorer i skolorna hösten 1993 
efter samråd med Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. 
Därefter har en rapport utkommit från Skolverket vartannat år. 
 
Christer Ericsson har gjort en sammanställning av redovisningen för dessa år 
för Karlskronas del. 
 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovis- 
ningen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
______________________ 
 
2. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
______________________ 
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- § 27 
 Delegationsärenden 
 

Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen, 
utvecklingschefen samt pedagogiske samordnaren redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   
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M Svensson    2001.115 042 
P Olsson     
Kommunstyrelsen 
Akten 

§ 27 
Budgetuppföljning per den 28 februari 2001 
 
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 687,5 mkr, 
varav kommunbidraget utgör 616,7 mkr. Övriga externa och interna intäkter 
utgör 71,2 mkr. 
 
Resursfördelningen till de 13 rektorsområdena med förskola/grundskola utgör  
460,5 mkr. 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2000 ett negativt 
ekonomiskt resultat på 5,4 mkr, vilket var ett sämre resultat än vad de 
prognoser som togs fram under året visade. Det negativa resultatet 
överensstämde i stort med det sammantagna resultatet för rektorsområdena. 
 
Av det totala underskottet utgjorde ca 2,5 mkr, dvs ca hälften, förändring av 
ferielöneskuld och semesterskuld till lärare och övrig personal. Av bokslutet 
framgår också att det inom flera rektorsområden inte varit möjligt att anpassa 
sig till de ekonomiska resurser som funnits att tillgå. En fördjupad analys 
av det ekonomiska resultatet pågår i sju rektorsområden. 
 
Fr o m år 2001 tillämpas en ny resursfördelningsmodell inom förvaltningen. 
Denna modell skall framför allt ge rektorsområdena bättre budgetförutsätt-
ningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets  
start. Justeringar kommer endast att göras för att kompensera eventuella 
löneökningar under året.   
 
Någon reserv för oförutsedda kostnader har inte budgeterats. 
 
Händelser under år 2001  
- byggnation av en ny förskoleavdelning på Hasslö 
- upphandling av en ny förskola i Nättraby påbörjas  
- utredning pågår för att försöka klargöra effekterna av maxtaxa, allmän 
 förskola för 4-5 åringar m m 
- byggnation av Nättrabyskolan pågår 
- förprojektering av f-9 skolor på Sunnadal och Trossö pågår 
- fyra ansökningar om att starta friskolor fr o m höstterminen 2001 föreligger. 
 
Prognos för 2001 
Periodens resultat för driftbudgeten på  -7,5 mkr är inte periodiserat. En samlad 
bedömning är att förvaltningens resultatprognos för 2001 slutar på -7,8 mkr. 
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Beräknade avvikelser 
- kostnader för facklig tid  - 0,2 mkr 
- särskola  - 0,4 mkr 
- friskolor   - 0,8 mkr 
 (någon start av nya friskolor har ej budgeterats) 
- rektorsområden  - 6,4 mkr 
 
Investeringsbudgeten är på totalt 8.365 tkr, efter att investeringsramen utökats 
med 100 tkr för att utrusta en förskoleavdelning på Hasslö. Till detta kommer 
858 tkr som inte utnyttjades under 2000 för utrustning/inventarier till NKC. 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att budgetuppföljningen kompletteras med ytterligare 
siffermaterial efter arbetsutskottets ekonomisammanträde 2001-03-16. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att överlämna budgetuppföljning för januari-februari 2001 till kommun- 
  styrelsen 
 
att investeringsramen för 2001 utökas med 858 tkr på grund av ej utnyttjade 
  investeringsmedel 2000 samt 
 
att budgetuppföljningen kompletteras efter arbetsutskottets ekonomi-  
  sammanträde 2001-03-16. 
    
--------------------------- 
 
Mats Svensson redovisar att det i samband med genomgång av anläggnings- 
registret har visat sig att tidigare års resultat inte belastats med kostnader 
för avskrivningar i den utsträckning som borde ha varit fallet. När detta 
rättas till uppkommer en negativ resultatpåverkan på –3,9 mkr. Denna 
resultatpåverkan är av engångskaraktär. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 
_________________________
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S Ohlsson 
I Bergström 
Akten § 29 

Utökat behov av förskoleverksamhet och information om maxtaxa 
 
Maxtaxa 
Solvig Ohlsson informerar om arbetet med maxtaxa. En arbetsgrupp med 
representanter från Barn- och ungdomskontoret, samverkansområdena och 
fackliga representanter arbetar med frågor kring maxtaxan. 
Reformen innebär 
- allmän förskola för fyra- och femåringar 
- förskoleverksamhet för barn 1-5 år till arbetslösa eller föräldralediga 
- maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
- kvalitetssäkring. 
Vissa övergångsbestämmelser kommer att gälla. 
Vidare redovisar Solvig Ohlsson en uppskattad kostnad för reformen och 
vilka statsbidrag som kan förväntas utgå.  
 
Utökat behov förskoleverksamhet 
Solvig Ohlsson redovisar behovet av förskoleplatser i vissa kommundelar. 
Flertalet föräldrar efterfrågar förskoleplats i sitt förstahandsval till barn-
omsorgen. Den kommundel som framför allt är i behov av fler förskole- 
platser är Nättraby, men också Lyckeby och Rödeby saknar idag platser för 
att kunna ge den service som föräldrarna efterfrågar. 
 
Totalt sett minskar behovet av barnomsorgsplatser för 1-5 åringar något, jäm- 
fört med tidigare, medan behovet av omsorgstimmar ökar. De geografiska för-
ändringarna av barnfamiljernas boende, den ökade omsorgstiden, föräldrarnas 
önskemål, lagändringar och minskningen av antalet dagbarnvårdare gör att det 
uppstått ett behov av nya platser i förskoleverksamheten. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att hos Kommunstyrelsen begära ökade medel för nyetablering av sex för- 
 skoleavdelningar. År 2001 med 1.810.000 kronor och med helårseffekter 
 år 2002 med 8.000.000 kronor. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare att besluta under förutsättning att 
Kommunstyrelsen tillskjuter nya medel 
 
att två förskoleavdelningar etableras i Nättraby med start i augusti 
 
att två förskoleavdelningar etableras vid Vedebylund med start i maj 2002 
 (provisorisk lösning på Smörblommans förskola under byggtiden) 



   2001-03-21 8 
 
 
 
 
 
 
att en förskoleavdelning etableras i Rödeby med start i augusti 2001 
 
att en förskoleavdelning etableras på Hästö med start i december 2001 samt 
 
att hos Tekniska nämnden begära att ovanstående projekt genomförs.  
 
Yrkanden 
Claes Bothén, kd,  yrkar återremiss av ärendet. 
 
Kerstin Andersson, s, yrkar bifall till Claes Bothéns yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels tjänstemannaförslaget och 
dels Claes Bothéns yrkande om återremiss. 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske. 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar återremittera ärendet till Barn- och 
ungdomskontoret för vidare beredning i samband med extra arbetsutskott 
den 26 mars 2001. 
 
____________________ 
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K Edvinsson     2001 149 005 
Samt R (IT-plan)   
Akten § 30 

IT-plan för Barn- och ungdomsförvaltningens administrativa verksamhet 
år 2001 
 
Kurt Edvinsson redovisar kommunens plan för utvecklingen av IT-verksam-
heten. I den övergripande IT-vision som framlagts, inleds en tydligare inrikt-
ning mot en mer service- och tjänstebaserad IT-utveckling, där medborgare-
/brukarperspektiv står i centrum. IT-arbetet knyts mer direkt till verksam-
heternas uttalade behov och efterfrågade tjänster där tekniken får en tydligare 
funktion som stödprocess och verktyg. 
 
För Barn- och ungdomsförvaltningens del skall IT-planen dels svara mot de  
övergripande mål som finns i kommunens IT-verksamhet, dels spegla det  
IT-stöd som krävs för att bedriva befintlig verksamhet samt den framtida  
verksamhet som kommer att kräva IT-stöd. 
 
IT-stöd finns inom administrationen på barn- och ungdomskontoret, 
administrativa centrum, utvecklingscentrum, resurscentrum, skolsköterskor 
samt vissa tillagningskök.   
 
Tillgänglighet och infrastruktur 
För ovanstående administrativa verksamheter är infrastrukturen utbyggd.  
Av det totala antalet anställda nås dock endast ca 7 %. Personalen på skolor 
och förskolor kan således inte ta del av den information som finns i systemen. 
En successiv utbyggnad är nödvändig. Detta aktualiseras ytterligare av  
kommunstyrelsebeslut om e-handel. 
 
Mål för 2001 
- Upphandling av verksamhetssystem samt utbildning för måltidspersonalen 
 fullföljes. 
- Installation av verksamhetssystem samt utbildning för skolsköterskor fullföljes. 
- Påbörja utbyggnad av infrastruktur för kommunikation till skolor och förskolor. 
- Efterhand utrusta personalarbetsplatser på förskolor och skolor. 
- Påbörja införande av e-handel. 
- Utveckla och anpassa förvaltningens hemsida enligt de kommunövergripande 
 riktlinjer som fastställts. 
 
Hårdvara 
Förvaltningens persondatorer har under 2000 uppgraderats samt i vissa fall 
har systemenheterna bytts ut. Samtliga maskiner uppfyller de krav som f n 
ställs från IT-enheten. Inventering av samtliga administrativa datorer, skrivare 
och kommunikationsutrustning har gjorts. 
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Mål för 2001 
- Upprätta en plan för kommunikation till samtliga förskolor och skolor samt 
 utrustning till personalarbetsplatser. 
- Upprätta en prioriteringslista samt uppgradera utrustning så långt detta är 
 möjligt inom fastställda ekonomiska ramar. 
 
Verksamhet och arbetsformer 
För att nå de uppsatta målen måste arbetet med IT-utveckling ske med utgångs-
punkt från en helhetssyn på kort och lång sikt. Det gäller dels att utifrån 
befintliga system och applikationer gå vidare och använda dessa fullt ut och 
dels gå vidare i den fortsatta utvecklingen inom IT-området. Nya rutiner måste 
arbetas fram som är anpassade till befintligt IT-stöd för att öka användar- 
effektiviteten. Avsikten är också att nå ut externt och erbjuda tjänster på nätet 
till kommuninvånarna. 
 
Mål för 2001 
- Gå igenom arbetsrutiner i kombination med IT-stöd. 
- Fortsatt utveckling av förvaltningens hemsida med bl a utveckling av tjänster 
 på nätet. 
 
Ärendet kommer att kompletteras med kostnadsredovisning till nämnd-
sammanträdet. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att fastställa IT-plan för Barn- och ungdomsförvaltningens administrativa 
  verksamhet 2001. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med    
ovanstående förslag.  
 
--------------------------- 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Arbetsutskottets förslag. 
 
__________________  
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I Bergström 
Intagn.nämnd      1999.57 001 
Akten 

 
 
§ 31 
Utseende av ersättare i intagningsnämnden 
 
Thomas Nilsson, m, har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i 
intagningsnämnden för gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen. 
 
Yrkande 
Karl-Gösta Svenson, m, föreslår att Marie-Louice Norethun, m utses till 
ersättare. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Marie-Louice Norethun, m, till ersättare i intagningsnämnden för 
  gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen. 
 
________________ 
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I Bergström      2001.150 001 (Arbetsutskott) 

Akten      2001.66 001 (Kontaktpolitiker) 

§ 32 
Övriga ärenden 
 
1. Utseende av ledamot och ersättare i Arbetsutskottet  
 
I arbetsutskottet  föreligger en vakans då ordinarie ledamoten Ingela 
Magnewall avsagt sig uppdraget som ledamot i Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Ordföranden föreslår att nuvarande ersättaren i arbetsutskottet Lohla De Bie, v, 
utses till ordinarie ledamot. 
 
Lohla De Bie föreslår att Kerstin Jonsson, v, utses till ersättare i arbets-
utskottet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Lohla De Bie, v, till ordinarie ledamot i arbetsutskottet och 
  Kerstin Jonsson, v, till ersättare i arbetsutskottet. 
 
_________________ 
 
 

I Bergström 2. Utseende av kontaktpolitiker 
Berörda områden 
Akten Uppdraget som kontaktpolitiker i Lyckeby inkl särskolan, Kronotorp, 
 Fyruddens skola, Skutan föräldrakooperativ och Friskolan Svettpärlan 

är vakant då Ingela Magnewall avsagts sig uppdraget som ledamot i 
Barn- och ungdomsnämnden.     
 
Lohla De Bie föreslår att Kerstin Jonsson, v, utses till kontaktpolitiker 
i ovanstående områden. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Kerstin Jonsson, v, till kontaktpolitiker i Lyckeby inkl särskolan, 
Kronotorp, Fyruddens skola, Skutan Föräldrakooperativ och Friskolan 
Svettpärlan. 
 
___________________ 
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3. Förskollärare/fritidspedagogutbildning 
 
André Gustavsson, s, informerar om att han vid ett möte i Fågelmara träffat  
barnskötare som studerar till förskollärare/fritidspedagog, delvis på sin fritid. 
Det är 30 st barnskötare som går utbildningen och av dessa blir ej 15 klara med  
utbildningen till hösten och får således ej sin högskoleexamen då poäng saknas. 
 
André Gustavsson ställer frågan om ej Barn- och ungdomsnämnden kan till- 
skjuta medel för denna utbildning. 
 
Ordföranden genmäler att inga centrala medel finns budgeterade och att 
budgetläget är sådant, att medel och ansvar för utbildningen åligger respek- 
tive rektor. 
 
 

I Bergström 4. Information om mellanöstern 
 
Karl-Gösta Svenson informerar om att både Cecilia Eklund och Ann-Louis 
Trulsson har stor kunskap och erfarenhet vad gäller mellanösterproblematiken. 
Han föreslår att ett av nämndens sammanträden förläggs till en skola och att 
Cecilia och Ann-Louise får möjlighet att under en timmes tid prata med och 
informera högstadieeleverna om denna problematik. 
 
Ordföranden återkommer med besked om datum. 
 
5. Information om nämndens ärenden 
 
Ordföranden informerar om att en pärm med förteckning över skrivelser till 
och från nämnden/förvaltningen finns tillgänglig och cirkulerar under 
sammanträdets gång. 
 
6. Information om programmet Uppdrag granskning  
 
Ordföranden informerar om att ett TV-team från programmet Uppdrag 
granskning, SVT gjort ett entimmes program om fristående skolor och 
konsekvenser för kommunens skolor. Som en del i detta inslag besökte  
TV-teamet friskolor och kommunala skolor i Karlskrona under tre dagar och 
filmade och intervjuade olika personer. 
 



    2001-03-21 14 
 
 
 

K Kjellgren  
 
 
7. Avtackning av Kjell Kjellgren 
 
Ordföranden meddelar att han inbjudit avgående förvaltningschefen Kjell 
Kjellgren till dagens sammanträde för en officiell avtackning. 
 
Då nämndens sammanträde blir kortare än planerat uppdrar nämnden åt 
presidiet att framföra ett tack för ett förtjänstfull arbete samt överlämna gåva från 
nämnden vid efterföljande lunch. 
 
____________________ 
 
 
8. Överklagande fristående skolor 
 
Ordföranden informerar om att förvaltningen till Länsrätten i Stockholm, på 
nämndens uppdrag, lämnat yttrande över skolverkets yttrande rörande Karlskrona 
kommuns, Barn- och ungdomsnämndens överklagande av  Skolverkets beslut 
avseende Nivestedtska skolan.  
 
______________ 
 
9. Mail-adresser 
 
Gunilla Gustavsson, c, framför önskemål om att ledamöternas mail-adresser 
uppdateras. 
 
Ordföranden uppmanar ledamöter och ersättare att lämna sina mail-adresser  
till Ingrid Bergström som uppdaterar adresslistan. Dessa adresser kommer då 
att finnas tillgängliga både i förvaltningen och på kommunens hemsida. 
 
______________________  
 
10. Extra sammanträde 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar till arbetsutskottet att finna en tid för ett 
extra nämndsammanträde angående budgetanpassningar. 
 
______________________ 
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- § 33 
 Meddelanden 
 

Kommunstyrelsen 2000.92 042 
  § 33 
  Bokslut 2000 för Karlskrona kommun. 
 
Kommunfullmäktige  2001.72 102 
  § 19 
  Avsägelser av kommunala uppdrag 
  Mattias Lindgren, s, har avsagt sig uppdraget 
  som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige 2001.72 102 
  § 20 
  Kommunala val 
  Lohla De Bie, v, utses till ledamot och 
  Kerstin Jonsson, v, utses till ersättare i 
  Barn- och ungdomsnämnden t o m 2002-12-31. 
 
Kommunfullmäktige 2001.323 003 
  § 24 
  Ändring av reglemente för Barn- och ungdoms-
  nämnden. 
 
Kommunfullmäktige 1998.240 001 
  § 29 
  Svar på motion ”Stärk den lokala demokratin – 
  förändra nämndindelningen och stärk fritids- 
  politikernas roll”. 
 
Intagningsnämnden Protokoll från sammanträde 2001-03-01. 
 
Lena Ohlsson, Nättraby Tack för uppvaktning på 50-årsdag. 
 
__________________       

 
  



 

  

 2001-04-18 1
   
  
 
  
Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal  
 Kl 08.30 – 14.15 
 
Beslutande Patrik Hansson, s ordförande (ej närv kl 08.50-09.20)  
 Christina Mattisson, s 1:e vice ordförande (i ordf ställe 08.50-09.20)  
 Claes Bothén, kd 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson, s ledamot (kl  08.30-12.00) 

 Kerstin Andersén, s ledamot 
 Eva-Britt Dahlström, s ledamot 
 Rickard Ferm, s ledamot (fr o m 08.45) 

 Göran Eliasson, s                       i ledamots ställe (kl 08.30-08.45, 13.30-14.15) 

 André Gustavsson, s i ledamots ställe  

 Annicka Engblom, m ledamot (kl 08.30-12.00)  

 Ann-Louice Trulsson, m i ledamots ställe (kl 13.30-14.15) 

 Thomas Nilsson, m ledamot  
 Marie-Louice Norethun, m i ledamots ställe 
 Karl-Gösta Svenson, m ledamot 
 Lohla De Bie, v ledamot 
 Bo Palmgren, c ledamot 
 Jan-Olof Petersson, fp ledamot 
 
   forts nästa sida 
 
 
 
 
Utses att justera Bo Palmgren   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-04-24 kl 15.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 34-43
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerande _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2001-05-16 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga deltagande Göran Eliasson, s ersättare (kl 08.45-12.00) 

 Cecilia Eklund, s  ersättare (fr kl 08.45) 

 Eva-Marie Malmgren, s  ersättare 
 Ann-Louise Trulsson, m  ersättare (kl 08.30-12.00) 

 Kerstin Jonsson, v  ersättare 
 Lena Gustafsson, fp  ersättare 
 
 Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Mats Svensson  ekonomichef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
___________________________________________________________________  
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§ 34 
Aktuell information 
 
1. Handikappolitiska programmet  
 
Inget nytt finns att rapportera vid dagens sammanträde. 
 
 
2. Välkomsthälsning 
 
Ordföranden hälsar 1:e vice ordföranden Christina Mattisson, s, välkommen 
i Barn- och ungdomsnämnden. 
 
 
3. Tackbrev  
 
Ordföranden läser upp tackbrev från förre förvaltningschefen Kjell Kjellgren 
och förre rektorn Sune Ahlgren. 
 
______________________ 
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- § 35 
 Delegationsärenden 
 

Beslut som fattats på delegation av barn- och ungdomschefen, utvecklings-
chefen samt av rektorerna i Trossö och rektorerna och intendenten i Wämö 
rektorsområde redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   
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  2001.02 042 

L-gruppen 
Samtl R 
Akten 

§ 36 
Budgetanpassningar 2001 
 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott uppdrog vid sammanträde  
2001-02-14 åt Barn- och ungdomskontoret  
 
att tillsammans med skolledning och intendenter analysera och under 3-4 
 månader genomföra månadsvisa uppföljningar av bokslutet och 
 återrapportera till Arbetsutskottet under år 2001 (gäller Trossö, Wämö, 
 Spandelstorp, Holmsjö, Fågelmara, Jämjö och Lyckeby rektorsområden). 
 
Barn- och ungdomskontoret har tillsammans med skolledning gjort fördjupad 
analys av bokslut 2000 samt med utgångspunkt av budgetuppföljning per  
2001-02-28 gjort prognos per rektorsområde samt lämnat besparingsförslag 
och konsekvenser av dessa för att uppnå ett resultat i balans per 2001-12-31. 
 
Mats Svensson redovisade vid arbetsutskottets sammanträde 2001-03-16 
ovanstående analys och lämnade kompletterande material från rektors-
områdena och analyser av olika besparingsförslag. 
 
Arbetsutskottet beslutade att uppdra till Barn- och ungdomskontoret att se över 
och kostnadsberäkna de olika förslagen. 
 
Ordföranden, Claes Bothén och förvaltningsledningen har diskuterat ärendet 
med kommunledningen och ger en redovisning till arbetsutskottet. 
 
Mats Svensson redovisade vid arbetsutskottets sammanträde 2001-03-26 olika 
åtgärdsförslag för att förhindra att en negativ budgetavvikelse uppstår 2001. 
Arbetsutskottet uppdrog åt Barn- och ungdomskontoret att kostnadsberäkna 
och upprätta konsekvensbeskrivningar av åtgärdsförslaget samt att komplettera 
med förteckning över nya besparingsområden. I övrigt uppmanades rektorerna 
till verkställande av åtgärder för att nå ett resultat i balans i de olika rektors-
områdena. 
 
I dagsläget uppvisar förvaltningens ekonomi en obalans på ca 11,8 mkr. 
Förvaltningen kommer att tillföras ytterligare 6 mkr. 3 mkr är ett engångs- 
belopp som skall användas till de ökade avskrivningskostnaderna på 3 mkr, 
som belastar resultatet under 2001 pga tidigare felaktigheter i anläggnings-
reskontran. Resterande 3 mkr är ett tillskott som gäller även kommande år. 
Efter dessa tillskott återstå 5,8 mkr som förvaltningen måste spara genom egna 
åtgärder. 
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Förvaltningsledningen redovisar kostnadsberäkningar och konsekvenser av de 
åtgärdsförslag som återstår. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1.att resterande underskott, 5,8 mkr, måste sparas genom egna åtgärder 
 enligt följande: 
 4,5 mkr skall sparas i rektorsområdena för att få balans i ekonomin 
 2001-12-31 
 0,3 mkr skall sparas från verksamhet 470 Centralt budgeterade kostnader 
 0,7 mkr skall läggas ut som ett generellt sparbeting i rektorsområdena
 inkl särskolan 
 0,3 mkr skall sparas inom rektorsorganisationen  
 
Då förvaltningsledningens bedömning är att Spandelstorps rektorsområde 
kommer att ha svårigheter att nå balans i ekonomin till årsskiftet, föreslås 
Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
2.att centrala medel budgeteras (av tillskottet på 3 mkr) för att täcka upp 
 ett befarat underskott i Spandelstorps rektorsområde. 
 
 
Då MBL-förhandling äger rum 2001-04-17 föreslår arbetsutskottet att Barn- 
och ungdomsnämnden tar ställning till ärendet vid nämndens aprilsamman-
träde. 
 
-------------------------- 
 
Förvaltningschefen redovisar utfallet av MBL-förhandling § 11, 2001-04-17. 
 
Mats Svensson lämnar följande förtydligande och tillägg till tjänste-
mannaförslaget. 
 
Ovan redovisade 5,8 mkr reduceras med 4,5 mkr till 1,3 mkr genom att 
rektorsområdena uppnår balans i respektive budget till 2001-12-31. 
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Med anledning av Barn- och ungdomsnämndens återremittering av ärende 
angående utökat behov av förskoleverksamhet vid sammanträde 2001-03-21  
föreslås följande 
 
3.att upphandling av ny förskoleavdelning i Nättraby sker med start först 
 fr o m 2002-01-01 
 
4.att reserverade medel, ca 1 mkr, för ny förskoleavdelning i Nättraby under 
 2001 används för att förskolan Smörblomman skall kunna hålla öppet 
 under 2001 
 
5.att övriga delar i det återremitterade ärendet kring eventuell utbyggnad av 
 förskoleverksamheten avvaktas, bl a med tanke på utredningen kring 
 maxtaxa m m. 
 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar följande tilläggsattsats 
att förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa besparingen i rektors- 
 organisationen om 0,3 mkr. 
 
Claes Bothén, kd, yrkar bifall till förvaltningen förslag samt förvaltnings- 
chefens uppdrag. Vidare yrkar Claes Bothén på borgerliga gruppens vägnar 
följande tilläggsförslag 
1.att uppdraget kring en anpassning av skolorganisationen, beroende på elev- 
 förändringar, redovisas i nämnden för beslut i juni 2001 
2.att Barn- och ungdomsnämnden stoppar förprojekteringen av en f-9 skola 
 på Rosenfeldt 
3.att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ett 
 förslag för resursfördelning inom barnomsorgen som bygger på 
 ”friskolepengen”. Beloppet ska följa det enskilda barnet.   
4.att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett underlag 
 för godkännande av enskild utförare av barnomsorgsverksamhet, vilket 
 behövs för att erhålla ovanstående ersättning. 
 
Christina Mattisson, s, yrkar bifall till förvaltningens förslag och förvaltnings-
chefens uppdrag. Vidare yrkar hon bifall till Claes Bothéns första att-sats och 
avslag på att-satserna 2-4 samt yrkar följande tilläggsattsats 
att skolplanen skall ligga till grund för arbetet med att uppnå balans i 
 berörda rektorsområdes budgetar 2001. 
 
Lohla De Bie, v, yrkar bifall till förvaltningens förslag och Christina 
Mattissons tilläggsförslag samt avslag på Claes Bothéns fyra att-satser. 
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Bo Palmgren, c, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och Christina 
Mattissons tilläggsyrkande samt bifall till Claes Bothéns fyra att-satser. 
 
Claes Bothén, kd yrkar bifall till Christina Mattissons tilläggsförslag. 
 
Propositionsvägran 
Ordföranden meddelar att han ej tänker ställa Claes Bothéns att-satser 3 och 4 
under proposition då dessa ej tillhör ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget och uppdraget åt 
förvaltningschefen. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslagen. 
 
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattisons tilläggsyrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns första att-sats. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns andra att-sats. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget. 
 
Votering 
Claes Bothén begär votering. 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller 
Claes Bothéns förslag röstar ja, den som avslår detsamma röstar nej. 
 
  Ja Nej 
Patrik Hansson, s  1 
Christina Mattisson, s  1 
Claes Bothén, kd 1 
Kerstin Andersén, s  1 
Eva-Britt Dahlström, s  1 
Rickard Ferm, s  1 
Thomas Nilsson, m 1 
Karl-Gösta Svenson, m 1 
Lohla De Bie, v  1 
Bo Palmgren, c 1 
Jan-Olof Petersson, fp 1 
André Gustavsson, s  1 
Göran Eliasson, s  1 
Marie-Louice Norethun, m 1 
Ann-Louise Trulsson, m 1 
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Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster mot 8 nej-röster beslutat 
att ej bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
1.att kvarstående budgetunderskott om 1,3 mkr skall sparas enligt följande: 
 0,3 mkr skall sparas från verksamhet 470 Centralt budgeterade kostnader 
 0,7 mkr skall läggas ut som ett generellt sparbeting i rektorsområdena 
 inkl särskolan 
 0,3 mkr skall sparas inom rektorsorganisationen 
 
2.att centrala medel budgeteras (av tillskottet på 3 mkr) för att täcka upp 
 ett befarat underskott i Spandelstorps rektorsområde 
 
3.att förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa besparingen i rektors- 
 organisationen om 0,3 mkr 
 
4.att upphandling av ny förskoleavdelning i Nättraby sker med start först 
 fr o m 2002-01-01 
 
5.att reserverade medel, ca 1 mkr, för ny förskoleavdelning i Nättraby under 
 2001 används för att förskolan Smörblomman skall kunna hålla 
 öppet under 2001 
 
6.att övriga delar i det återremitterade ärendet kring eventuell utbyggnad av 
 förskoleverksamheten avvaktas, bl a med tanke på utredningen kring 
 maxtaxa m m. 
 
7.att uppdraget kring en anpassning av skolorganisationen, beroende på 
 elevförändringar, redovisas i nämnden för beslut i juni 2001 samt 
 
8.att skolplanen skall ligga till grund för arbetet med att uppnå balans i   
 berörda rektorsområdes budgetar 2001.  
 
Reservationer 
Borgerliga gruppen lämnar skriftlig reservation till förmån för eget förslag. 
 
Claes Bothén, kd  reserverar sig mot ordförandens beslut att ej ta upp till 
proposition hans tredje och fjärde att-sats. 
 
Särskilt yttrande 
Bo Palmgren, c, lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet. 
_____________________  
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A Eklund   2001.138 619 
A Lindell 
Samtl R (rapport) 

Akten 
 
§ 37 
Kvalitetsredovisning 
 
Skolor samt kommuner och landsting är skyldiga att årligen upprätta skriftliga 
kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och 
utvärderingen av arbetsplanen respektive skolplanen. 
 
Karlskrona kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, har upprättat kvalitets- 
redovisning för tredje året. De åtgärder för förbättrad måluppfyllelse som anges 
i kvalitetsredovisningen 2000 är viktiga grundstenar för arbetet under 2001. De 
är invägda i den utvärderingsplan som upprättats för 2001, och resultat och 
måluppfyllelse kommer att redovisas i nästkommande kvalitetsredovisning. 
 
Kvalitetsredovisningen bygger bl a på resultatet från kvalitetsredovisningar 
från de olika rektorsområdena samt den analys som Barn- och ungdoms-
kontoret gjort. Kvalitetsredovisningen omfattar följande områden: 
 
MÅL 
- Prioriterade områden i Skolplanen 
- Beskrivning av måldokument 
- Åtgärder för att uppnå målen 
RESULTAT 
- Kommunens system för utvärdering/utveckling 
- Systematisk uppföljning och utvärdering 
- Organisation för insamling av resultat och utvärdering 
- Resultat från Barn- och ungdomskontorets egen uppföljning och utvärdering 
   (Rapportserie) 
- Översikt över rektorsområdenas system för egen kontroll 
RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE 
- Hur bedömningar av resultaten hanteras 
- Målområde ”Barns och ungdomars lärande och utveckling” 
- Resultat 
- Måluppfyllelse 
- Målområde ”Barn och ungdomar – inflytande och ansvar” 
- Resultat 
- Måluppfyllelse 
- Målområde ”Organisation och ledning” 
- Resultat 
- Måluppfyllelse 
- Övriga målområden i skolplanen 
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UTVECKLING 
- Åtgärder för förbättrad måluppfyllelse 
- Utveckling – utvärdering 2001   
- Kvalitetsarbete 2001 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att godkänna och fastställa  kvalitetsredovisning för år 2000 för Barn- och 
 ungdomsnämndens verksamhet samt 
 
att kvalitetsredovisningen för 2000 utgör ytterligare en byggsten i förbätt-
 ringsarbetet under 2001. 
 
--------------------- 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden återkommer till nämnden vid senare tillfälle med förslag till en 
heldagskonferens kring kvalitetsfrågor.  
 
_______________ 
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  2001.47 629 

A Lindell 
Kommunfullm. 
Akten 

§ 38 
Yttrande över motion angående Service Learning i grundskolan 
 
Barn- och ungdomsnämnden har  beretts möjlighet att yttra sig över motion av 
centerpartiet angående Service Learning i grundskolan.  
Bakgrunden är att ungdomsproblemen, våldet, skadegörelsen, missbruket osv 
enligt motionärerna beror på avsaknad av gemensamma värderingar. 
 
I motionen beskrivs Service Learning som en medborgarutbildning; att göra  
barn och ungdomar socialt medvetna. Detta sker bäst genom praktisk tillämp- 
ning. Motionärerna hänvisar till Pilevallsskolan i Trelleborg där Service 
Learning tillämpas från år 4. Eleverna praktiserar en vecka ute i de kommunala 
förvaltningarna. Tillsammans med vuxna utför eleverna arbetsuppgifter som är 
lämpliga för dem. 
 
Resultatet har blivit att skadegörelse och mobbing minskat, barnen har blivit 
mer socialt medvetna, vilket bidrar till större hänsynstagande till omgivningen. 
 
Motionen avslutas med förslaget 
 
”Centerpartiet finner arbetssättet så intressant 
att  vi föreslår kommunfullmäktige besluta ge Barn- och ungdomsnämnden i 
       uppdrag att undersöka möjligheterna att införa service Learning i 
 kommunens skolor.” 
 
I förslag till yttrande framgår bl a 
Generellt kan sägas att Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens 
intention om att möten mellan människor gagnar inte bara den enskilde utan 
även samhället i stort. Möten mellan yngre och äldre, mellan människor med 
olika kulturell bakgrund osv. skapar förutsättningar för att motverka främling- 
skap och avståndstagande mellan grupper i vårt samhälle. Exempel på detta 
är ett pågående samarbete mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och 
Litorina folkhögskola där seniorer utbildas för att ideellt gå in som vuxna 
resurser i förskoleverksamhet, skola och fritidshem. 
 
Syftet med Service Learning är i enlighet med läroplanens (Lpo94) grund-
läggande värden. Huruvida Karlskrona kommuns skolor ska införa Service 
Learning som en metod för att nå måluppfyllelse är dock något som varje 
rektor tillsammans med sin personal måste få avgöra. I enlighet med vad 
målstyrning står för ska politikerna ange målen och rektorerna avgöra vilka 
metoder som krävs för att uppnå målen. 
 



  2001-04-18 13 
 
 
 
 
 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att informera rektorerna om Service Learning  
 
att undersöka om det finns intresse för utbildning om arbetssättet hos dem 
 som är berörda 
 
att till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan. 
 
------------------------- 
 
Yrkande 
Ordföranden föreslår en korrigering av yttrandet så att det framgår att 
motionen är besvarad. 
 
Bo Palmgren, c, yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att informera rektorerna om Service Learning  
 
att undersöka om det finns intresse för utbildning om arbetssättet hos dem 
 som är berörda 
 
att till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och att därmed motionen 
 anses besvarad.  
 
_________________
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C Mattisson   2001.150 001 
I Bergström 
Akten 

§ 39 
Utseende av vice ordförande i arbetsutskottet 
 
Då vice ordförande i arbetsutskottet Kerstin Andersson utsetts till ordförande i 
Utbildningsnämnden föreligger en vakans i arbetsutskottet. 
 
Ordföranden föreslår att Christina Mattisson, s, utses till vice ordförande i 
arbetsutskottet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Christina Mattisson till vice ordförande i arbetsutskottet. 
 
_________________ 
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Berörda områden    2001.66 001 
C Mattisson 
Akten 

§ 40 
Utseende av kontaktpolitiker 
 
Uppdraget som kontaktpolitiker i Trossö rektorsområde inkl särskolans 
frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ,  
Stumholmens föräldrakooperativ och friskolan Galären är vakant då 
Kerstin Andersson lämnat nämnden för andra uppdrag. 
 
Ordföranden föreslår att Christina Mattisson, s utses till kontaktpolitiker 
i ovanstående områden. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Christina Mattisson, s, till kontaktpolitiker i Trossö rektorsområde 
 inkl särskolans frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi 
 personalkooperativ, Stumholmens föräldrakooperativ och friskolan 
 Galären. 
 
_______________ 
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I Bergström 
 
 
§ 41 
Kurser och konferenser 
 
Kommunförbundet Kronoberg inbjuder till konferensen Att förebygga, 
upptäcka och stoppa mobbning den 22 maj 2001 i Växjö. 
 
Bo Palmgren, c och Thomas Nilsson, m, anmäler intresse för deltagande 
i konferensen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att Bo Palmgren, s och Thomas Nilsson får deltaga i ovannämnda 
 konferens. 
 
__________________ 
 
Peter Skogsberg, lärare vid Sunnadalsskolan har översänt inbjudan till 
Teaterföreställningen Skeppsgosseliv den 10 maj i Sparresalen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att medge de av nämndens ledamöter som har tillfälle att närvara vid teater- 
 föreställningen. 
 
__________________ 
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§ 42  
Övriga ärenden 
 
1. Eventuellt överklagande av Länsrättens beslut angående friskolor 
 
Ordföranden redovisar Länsrättens beslut att avslå Barn- och ungdoms-
nämndens överklagande av Skolverkets beslut att medge rätt till bidrag till 
friskolorna Karlskrona Montessoriskola AB, Futurum och Riggen. 
Domen var ej enhällig då en nämndeman anmälde skiljaktig mening till 
fördel för Karlskrona kommun.  
 
Yrkande 
Ordföranden föreslår efter samråd med socialdemokratiska gruppen att  
Barn- och ungdomsnämnden skall avstå från överklagande till Kammarrätten. 
 
Karl-Gösta Svenson, m, yrkar å borgerliga gruppens vägnar bifall till 
ordförandens förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att avstå från överklagande till Kammarrätten i ovanstående tre friskole- 
 ärenden. 
 
_________________ 
 
2. Beslut av länsrätten angående överklagande av förvaltningens 
 beslut i ärende avseende ekonomiskt bidrag till friskolan Galären 
 
Friskolan Galären har ansökt om extra ekonomiskt bidrag för en assistent- 
tjänst inför läsåret 2001-2002.  
 
Förvaltningschefen har i skrivelse 2001-03-13 meddelat att inte ytterligare 
bidrag till friskolan Galären medges. Friskolan Galären har därefter överklagat 
förvaltningschefens beslut. 
 
Förvaltningschefen har 2001-04-05 översänt överklagandet  till Länsrätten 
för prövning. 
 
Ordföranden meddelar att Länsrätten i domslut 2001-04-11 beslutat avvisa 
överklagandet, då det svar friskolan Galären erhållit från förvaltningschef 
Per Olsson inte utgör något överklagbart beslut.   
____________________ 
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3. Kommunal Skolriksdag 
 
Claes Bothén, kd, överlämnar skriftlig redogörelse från Kommunal Skolriksdag 
den 29-30 mars i Stockholm. 
 
__________________ 
 
4. Avtackning av Kerstin Andersson 
 
Ordföranden avtackar Kerstin Andersson, som efter 2 år lämnar uppdraget som 
1:e vice ordförande i nämnden för ett nytt uppdrag som ordförande i Utbild- 
ningsnämnden. 
 
Ordföranden tackar Kerstin Andersson för allt stöd i nämndsarbetet och för 
hennes fantastiska engagemang i frågor som rör barn och ungdomar. 
Ordföranden ser fram emot ett utökat samarbete med Kerstin och övriga 
ledamöter i Utbildningsnämnden. 
 
Kerstin Andersson tackar för tiden som 1:e vice ordförande i Barn- och 
ungdomsnämnden och det positiva arbetsklimat som varit i nämnden 
och ser fram emot samarbetet på politisk nivå, då ett gott samarbete redan 
finns på tjänstemannanivå. 
 
Claes Bothén, kd, tackar Kerstin Andersson på den borgerliga gruppens 
vägnar. 
 
____________________ 
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- § 43 

Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen  2001.168 003  
  § 53 
  Svar på revisionsrapport och sammanställning 
  av ändringar i och nytryck av kommunstyrelsens 
  delegationsordning 
 
Kommunfullmäktige 2001.73 102 
  § 34 
  Avsägelser av kommunala uppdrag 
  Kerstin Andersson har avsagt sig uppdraget 
  som ledamot/1e vice ordförande i Barn- och 
  ungdomsnämnden  
  Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen 
 
Kommunfullmäktige  2001.72 102 
  § 35 
  Kommunala val 
  Christina Mattisson, s, utses till 1:e vice  
  ordförande i Barn- och ungdomsnämnden  
 
Kommunfullmäktige  2001.158 001 
  § 39 
  Förslag till ny nämndorganisation 
 
Tekniska nämnden 2001.164 292 
  § 39 
  Ny idrottsanläggning vid Sunnadalsskolan 
 
Skolverket 2001.160 047 
  Statsbidrag till personalförstärkningar i skola 
  och fritidshem bidragsåret 2001/02 
 
Lokala styrelsen  Protokoll från sammanträde 2001-03-12 
Sturköskolan 
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Kjell Kjellgren Ett stort tack för gåva som överlämnades av 
  Barn- och ungdomsnämndens presidium. 
  Barn- och ungdomsnämnden tillönskas all 
   tänkbar framgång i sin strävan att skapa goda 
  villkor för barn och ungdomar i Karlskrona 
  kommun. 
 
Sune Ahlgren Ett varmt tack för den trevliga avskedsgåvan 
  i samband med pensionsavgång och för de 34 
  åren i Karlskrona kommuns tjänst. 
 
___________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 14.20 
 
Beslutande Patrik Hansson, s ordförande  
 Christina Mattisson, s 1:e vice ordförande 
 Claes Bothén, kd 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson, s ledamot 
 Kerstin Andersén, s ledamot (fr 8.50) 

 Eva-Britt Dahlström, s ledamot 
 Rickard Ferm, s ledamot (fr 08.40) 

 Göran Eliasson, s                       i ledamots ställe 
 Annicka Engblom, m ledamot 
 Thomas Nilsson, m ledamot  
 Marie-Louice Norethun, m i ledamots ställe 
 Ann-Louise Trulsson, m i ledamots ställe 
 Kerstin Jonsson, v i ledamots ställe 
 Bo Palmgren, c ledamot 
 Jan-Olof Petersson, fp ledamot 
 
Övriga deltagande Cecilia Eklund, s ersättare (fr 08.45) 

 
   forts nästa sida 
 
 
 
 
Utses att justera Roland Andréasson   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-05-29 kl 13.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 44 - 58
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerande _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
2001-05-30  
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga deltagande Per Olsson barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Mats Svensson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Christer Fors  PA-chef 
 Anders Giheden  central rektor 
 Anita Lindell  pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
___________________________________________________________________  
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C Fors 
S Ohlsson 
Akten § 44 

Aktuell information 
 
1. Lokala kollektivavtalet – förhandlingsläget 
 
Christer Fors informerar om centrala avtalet – skolutveckling och löner, samt om 
löneförhandlingarna lokalt med lärarförbunden. 
Arbetsgivaren har lämnat slutbud den 3 maj 2001. Arbetsgivaren och lärar- 
förbunden har ej kunnat nå enighet. Varje kommun som inte kan nå enighet skall 
informerar Kommunförbundet dels om arbetsgivarens slutbud och dels 
lärarförbundens krav. Om många kommuner ej kan nå enighet kan detta resultera 
i att det centrala avtalet sägs upp. I Karlskrona kommer dock förhandlingarna att 
återupptas den 23 maj. 
 
Arbetsutskottet beslutar delge nämnden informationen. 
--------------------------------- 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.  
______________________ 
 
2. Köredovisning april 2001 
 
Köredovisning t o m april månad 2000 redovisas. Redovisningen omfattar 
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 
1-5 år är 0 barn, medan känd framtida väntelista t o m januari 2002 är 431 barn. 
Därutöver finns 19 barn till arbetssökande. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 0 barn, medan framtida känd väntelista 
är 56 barn. Därutöver finns 26 barn till arbetssökande. 
 
Vidare redovisas den totala omplaceringskön för barn i åldrarna 1-5 år som 
omfattar 283 barn, samt omplaceringskö uppdelat i rektorsområden och på 
kooperativa förskolor. 
 
Vidare redovisas att en enkät skall skickas ut till vårdnadshavare med barn inom 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg angående eventuell införande av 
maxtaxa och hur en sådan kommer att inverka på barnets omsorgstid. 
 
Enkätsvaren kommer att redovisas på nämndens junisammanträde. 
--------------------------- 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
__________________ 
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3. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera vid dagens sammanträde. 
 
__________________
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- § 45 
 Delegationsärenden 
 

Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen, 
utvecklingschefen, pedagogiska samordnaren samt av rektorerna i  Fridlevstad 
och Holmsjö rektorsområden redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   
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P Olsson     2001.115 042 
M Svensson 
Kommunstyrelsen § 46 
Akten Delårsbokslut per den 30 april 2001 

 
Mats Svensson redovisar delårsbokslut för januari – april 2001. 
Driftbudgeten omsluter för närvarande 687,9 mkr, varav kommunbidraget utgör 
616,7 mkr och övriga externa och interna intäkter 71,2 mkr. 
 
Till 13 rektorsområden med förskola-grundskola har enligt senaste resurs- 
fördelningen delats ut 459,6 mkr. 
 
Övriga stora poster är (brutto): 
- hyror/lokaler 
- särskola 
- gemensamt (kapitalkostnader, personalsocialt mm) 
- friskolor och enskilda förskolor 
- skolskjutsar 
- barn- och ungdomskontoret 
- lokal administration 
Dessa budgetposter omfattar cirka 215 mkr. 
 
Ekonomiskt ingångsläge 2001 
 
Barn- och ungdomsnämnden  uppvisade i sitt bokslut 2000 ett negativt 
ekonomiskt resultat på 5,4 mkr, vilket var ett sämre resultat än prognoserna 
visat. Det negativa resultatet överensstämde i stort med det sammantagna 
resultatet för rektorsområdena. Hälften av detta underskott utgör förändring av 
ferielöneskuld och semesterskuld till lärare och övrig personal. 
 
Internbudget/Resursfördelning 2001 
 
Fr o m år 2001 tillämpas en ny resursfördelningsmodell inom förvaltningen. 
Denna modell skall framförallt ge rektorsområdena bättre budgetförutsätt-ningar 
genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets start. 
 
Någon reserv för oförutsedda kostnader har inte budgeterats. 
 
Ekonomiskt utfall januari – april 2001 
 
Periodens resultat slutar på –17,4 mkr. Resultatet för motsvarande period 2000 
var –17,2 mkr. 
 
Investeringsbudgeten är på 9,2 mkr. Under årets första fyra månader har cirka 
1,7 mkr förbrukats. 
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Prognos för 2001 
 
Förvaltningens resultatprognos för 2001 slutar på +/-0 kronor. Detta under 
förutsättning att: 
- Tillskott av totalt 6,0 mkr erhålls under året  
- Inga friskolor, utöver redan befintliga, startar verksamhet under 2001.  
 Om t ex Karlskrona Montessoriskola AB samt Futurum startar sin verksam- 
 het, utifrån de planer som angivits i ansökan till skolverket, innebär detta att
 ca 4,4 mkr kommer att lämnas i bidrag under höstterminen 2001. Om inte 
 ytterligare tillskott av medel tillförs krävs besparingar i motsvarande grad. 
- Ingen förändring sker avseende de medel som kan erhållas i ökat stats- 
 bidrag för personalförstärkningar i skola och fritidshem och som redan finns 
 i de ramar förvaltningen disponerar. 
- Rektorsområdena når balans i ekonomin under 2001.  
 
Bedömningen är att budgeten således under inga förhållanden medger några nya 
satsningar alternativt oförutsedda kostnader/minskade intäkter under budgetåret 
2001. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna delårsbokslutet för januari – april 2001 till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens majsammanträde. 
 
--------------------------   
 
Yrkanden 
Christina Mattisson, s, yrkar följande tilläggsattsats: 
att berörda rektorsområden till nämndens junisammanträde redovisar att 
  åtgärder vidtagits så att balans uppnås i ekonomin 2001. 
 
Roland Andréasson, s, och Claes Bothén, kd,  yrkar bifall till Christina 
Mattissons tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att överlämna delårsbokslutet för januari – april 2001 till kommunstyrelsen 
  samt 
 
att berörda rektorsområden till nämndens junisammanträde redovisar att 
  åtgärder vidtagits så att balans uppnås i ekonomin 2001. 
 
_____________________ 
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S Ohlsson      2001.175 282 
M Svensson      2001.133 282 
Tekniska förvaltningen      2001.134 282 
Akten 

 
§ 47 
Omförhandlade hyreskontakt avseende förskolelokaler 
 
Enligt delegationsordningen ska hyreskontrakt överstigande ett år beslutas av 
Barn- och ungdomsnämnden.  
 
Kajutans förskola, Kronotorps förskola och Saltkråkans förskola har varit 
föremål för omförhandling av hyreskontrakt. 
 
Kontrakten förändras enligt nedan: 
 
 Tidigare 

årshyra 
Omförhandlad 
årshyra 

Differens 
årshyra 

Differens 
årshyra 

Kajutans förskola 1.375.896 1.065.778 310.118 129.216 
Kronotorps förskola   992.280    768.459  223.821 186.517 
Saltkråkans förskola 2.275.056 1.828.244 446.812 446.812 
     
Kontraktsperiod Fr o m T o m   
Kajutans förskola 01-08-01 08-07-31   
Kronotorps förskola 01-03-01 11-02-28   
Saltkråkans förskola 01-01-01 10-04-30   
     
För att komma fram till dessa hyressänkningar har hyresvärdarna krävt långa 
kontraktstider, mellan 6 och 10 år. 
 
Alla tre enheterna är basanläggningar inom respektive områden. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att förlänga hyreskontrakt avseende Kajutans förskola under perioden 
  01-08-01 t o m 08-07-31 
 
att förlänga hyreskontrakt avseende Kronotorps förskola under perioden 
  01-03-01 t o m 11-02-28 samt 
 
att förlänga hyreskontrakt avseende Saltkråkans förskola under perioden 
  01-01-01 t o m 10-04-30. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet 
vid nämndens majsammanträde. 
 
--------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att förlänga hyreskontrakt avseende Kajutans förskola under perioden 
  01-08-01 t o m 08-07-31 
 
att förlänga hyreskontrakt avseende Kronotorps förskola under perioden 
  01-03-01 t o m 11-02-28 samt 
 
att förlänga hyreskontrakt avseende Saltkråkans förskola under perioden 
  01-01-01 t o m 10-04-30. 
__________________
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S Ohlsson      2001.214 611 
M Svensson 
R/Su 
Akten § 48 

Behov av investeringsmedel till öppna förskolan på Kungsmarken 
 
När öppna förskolan startade på Kungsmarksplan delade verksamheten lokal 
med områdets fritidsgård. Öppna förskolan köpte endast in leksaker och för- 
brukningsmateriel och nyttjade sedan fritidsgårdens möbler, köksinventarier  
m m. 
 
Beslut har sedan tagits om att fritidsgården ska flyttas in i skolans lokaler. 
Årsskiftet 2001 flyttades verksamheten till skolan. De inventarier och annat 
material som lämnats kvar är dock mycket slitet och lagat och i vissa fall inte 
helt ändamålsenligt för den verksamhet som öppen förskola bedriver. Ett större 
inköp av inventarier till den öppna förskolan är därför nödvändigt. 
 
Ur Barn- och ungdomsnämndens reserv på 500 tkr för investeringar föreslås 
100 tkr överföras till öppna förskolan på Kungsmarken för inventarieinköp. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att 100 tkr ur nämndens reserv för investeringar överförs till Sunnadals 
  rektorsområde för inventarieinköp till den öppna förskolan på Kungs- 
  marken. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
 
------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
_________________ 
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S Ohlsson 

 
 
§ 49 
Anhållan från Karlskrona Montessorifriskola att få bedriva fritidsverk-
samhet 
 
Ärendet utgår. 
 
______________________



     2001-05-23 13 
 
 
     2000.146 631 

A Giheden 
M Svensson 
Akten 

§ 50 
Eventuellt överklagande av Länsrättens beslut angående friskolan 
Nivestedtska skolan 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2001-04-18, § 42, beslutat att 
avstå från överklagande till Kammarrätten i ärende angående Skolverkets beslut 
att medge rätt till bidrag till friskolorna Karlskrona Montessoriskola AB, 
Futurum och Riggen. 
 
Till Barn- och ungdomsnämnden har 2001-04-24 inkommit domslut från 
Länsrätten avseende rätt till bidrag till Nivestedtska skolan. Länsrätten avslår 
Barn- och ungdomsnämndens överklagande. 
 
Tjänstemannaförslag  
Med hänvisning till ovan redovisade nämndbeslut föreslår Barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
 
att avstå från överklagande till Kammarrätten i ärende angående bidrag 
  till Nivestedtska skolan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
 
----------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
__________________ 
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M Hjort      2001.42 023 
P Ohlsson      
R/Få 
A Trulsson 
S Larsson § 51 
Akten Tillsättning av tjänst som rektor i Fågelmara rektorsområde 

 
Till en ledigkungjord tjänst som rektor i Fågelmara rektorsområde hade vid 
ansökningstidens utgång 16 sökande anmält sig. 
 
Efter en första genomgång av de sökandes meriter bedömde presidiet, fackliga 
företrädare och förvaltningschefen att Magnus Hjort, Torsten Ingers, Kerstin 
Fransson och Marina Eriksson var de fyra mest meriterade. Dessa fyra har varit 
kallade till intervju. 
 
Enligt förvaltningschefen är Magnus Hjort vid en samlad bedömning den 
skickligaste för tjänsten som rektor inom Fågelmara rektorsområde. Han upp- 
fyller i hög grad de krav som i annonsen ställs på tjänsteinnehavaren. Magnus 
Hjort har ett stort kunnande om och bred erfarenhet av skolverksamhet och 
utvecklingsarbete. Han har också i hög grad de personliga egenskaper en rektor 
behöver besitta. 
 
Bedömningen att Magnus Hjort är den mest meriterade för tjänsten delas av 
presidiet och fackliga företrädare. 
 
Tjänstemannaförslag 
Förvaltningschefen  föreslår med hänvisning till ovan redovisade faktorer 
att Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att förordna Magnus Hjort fr o m den 1 augusti 2001 och tillsvidare som 
  rektor inom Fågelmara rektorsområde. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden att besluta i enlighet 
med tjänstemannaförslaget. 
 
------------------------ 
 
Propositionsordning 
Ordföranden  ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
_________________   
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     2001.144 631 

A Giheden 
Utbildningsnämnden § 52 
Kommunstyrelsen Yttrande över betänkandet ”Fristående gymnasieskolor - hot eller  
Akten tillgång” samt promemorian ”Fristående skolor” 

 
Barn- och ungdomskontoret och Utbildningskontoret har tillsammans arbetat 
fram yttrande avseende ovanstående betänkande och promemoria. 
 
Anders Giheden redovisar yttrandet. 
 
Arbetsutskottet föreslår redaktionella ändringar i yttrandet och föreslår att 
nämnden tar ställning till detsamma vid majsammanträdet. 
 
----------------------------- 
Tjänstemannaförslag 
 
Av förslag till yttrande framgår att Barn- och ungdomsnämnden är positiv till 
mycket som berörs i betänkandet. Många av de problem kring etableringen av 
friskolor som kommunerna fört fram de senaste åren har nu uppmärksammats. 
Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunala gymnasie- 
skolor och fristående sådana måste dock fortsätta – inte minst när det gäller  
möjligheter att rekrytera elever och skapa ekonomiskt optimala organisationer. 
Skolverket måste också ges resurser och uppdrag att följa den snabbt växande 
skaran av fristående  gymnasieskolor. Det är också viktigt att Skolverket fort- 
sätter att analysera och värdera den pågående utvecklingen och dess konsekven- 
ser för de kommunala gymnasieskolorna. 
 
Betänkandet 
Synpunkter med anledning av förslagen i betänkandet lämnas på följande 
punkter: 
5.   De fristående gymnasieskolorna och den kommunala planeringen 
7.   Riksrekrytering eller lokal rekrytering 
9.8 Ekonomiska konsekvenser av nuvarande bidragsregler – kommitténs 
  slutsatser 
11. Statlig tillsyn och kontroll av fristående gymnasieskolor. 
 
Promemorian 
Av förslag till yttrande över promemorian framgår följande: 
Utbildningsdepartementets promemoria innehåller ett antal förslag till åtgärder 
som genomförda kommer att leda till en förbättring och utveckling av det 
nuvarande systemet kring fristående skolor. Promemorian tar ett samlat grepp 
över viktiga och berättigade frågor avseende bl a alla elevers rätt till en likvärdig 
utbildning, krav på öppenhet också för särskilt stödkrävande elever, krav på 
lärares utbildning, Skolverkets prövning av ansökningar om etablering av 
fristående skolor samt insyn i, och kommunal tillsyn av, fristående skolor. 
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Särskilt viktiga, ur ett kommunalt perspektiv, är frågorna avseende en helhets- 
bedömning vid prövningen av fristående skolors rätt till bidrag, risken för 
överetablering och behovet av att upprätthålla en balans mellan fristående och 
offentliga skolor. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig, med utgångspunkt i ovanstående, bakom 
Utbildningsdepartementets promemoria och tror att föreslagna åtgärder kommer 
att utveckla och förbättra det nuvarande systemet kring fristående skolor. 
Nämnden lämnar synpunkter på följande förslag i promemorian och vill att dessa 
synpunkter beaktas: 
6.1 Skolverket skall göra en helhetsbedömning 
8. Uppföljning och utvärdering 
9. Tillsyn av fristående skolor, alternativ 2 
10. Ekonomiska konsekvenser. 
 
Ordföranden redovisar en förändring av synpunkter på punkt 9, där det framgår  
att Barn- och ungdomsnämnden anser att tillsynsansvar och sanktionsmöjligheter 
skall ligga på samma nivå. Därför måste såväl tillsynsansvaret som sanktions-
möjligheterna även fortsättningsvis ligga på Skolverket. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att lämna yttrande på Fristkommitténs betänkande och Utbildningsdeparte- 
  mentets promemoria enligt ovan. 
 
Yrkanden 
Claes Bothén, kd, yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och bifall till 
borgerliga gruppens förslag, vilket bifogas protokollet. 
 
Annicka Engblom, m, Jan-Olof Petersson, fp och Bo Palmgren, c, biträder 
Claes Bothéns yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns yrkande. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att lämna yttrande på Fristkommitténs betänkande och Utbildningsdeparte- 
  mentets promemoria enligt ovan redovisat tjänstemannaförslag. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
_________________
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     2001.89 620 

A Lindell 
Kommunfullm. 
Akten 

§ 53 
Yttrande över motion angående ”En skola fri från mobbning” 
 
Folkpartiet har till Kommunfullmäktige ställt motion om En skola fri från 
mobbning. 
 
I motionen relateras till undersökningar av bl a Skolverket, Barnombuds- 
mannen och Brottsförebyggande rådet som redovisar förekomst av mobbning 
samt att antalet elever som upplever sig mobbade i skolan ökar. 
 
I motionen föreslås att åtgärder mot mobbning skall vara av tre slag och 
betydligt mer konkreta än kravet att ha en mobbningsplan på varje skola. 
 
Skolan skall förebygga genom att 
- göra skolan meningsfull med kunskaper och höga förväntningar 
- införa olika former av konflikthantering 
- avskaffa lärarlös undervisning 
- stävja skolket 
- införa olika sanktionsformer för mobbare 
Skolan skall åtgärda genom att 
- använda en mobbningsplan 
- informera föräldrar 
- splittra mobbargäng 
Skolan skall följa upp genom att 
- ge stöd åt dem som mobbar 
- införa fler små undervisningsgrupper 
 
Motionen avslutas med förslag om att Kommunfullmäktige ger Barn- och 
ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra förslagen 
enligt ovan. 
 
I förslag till yttrande framgår att motionen besvaras utifrån de delar som berör 
Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde när det gäller att förebygga, 
motverka och hantera mobbning och annan kränkande behandling. 
Skrivningar om lärarlös undervisning samt införande av fler små undervisnings-  
grupper är inte beaktade då dessa frågor ligger inom rektors ansvarsområde. 
 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens kärnfråga, dvs att mobbning 
måste förebyggas, motverkas och hanteras när det förekommer. Detta måste ske på 
ett strukturerat och för alla på skolan välkänt sätt.  
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Skolornas mobbningsplaner bör omfatta såväl förebyggande åtgärder som åtgärder i 
händelse av mobbning samt hur uppföljning incidenter. Att i enlighet med motionen 
arbeta för en skola fri från mobbning är helt i linje med läroplanernas 
grundlägganden värden. 
 
Inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhet pågår olika aktiviteter och 
insatser i ett kontinuerligt arbete för att motverka och förebygga negativa 
attityder och kränkande behandling. Mobbningsombudsmän (MOMBUS), 
EQ-samtal, kompissamtal, kamratstödjare, fadderverksamhet och trygghets-
grupper är exempel på sådana företeelser. Skolorna arbetar på olika sätt med 
värdegrundsfrågor genom samtal, utbildning och temadagar. 
Som ett led i projektet ”3 år med barnkonventionen” pågår en kartläggning av 
om mobbningsplaner finns och hur de används. 
Under våren 2001 kommer även en undersökning att göras, riktad mot elever 
som går ut skolan år 2001 samt deras föräldrar. Genom denna kommer nämnden 
att få en bild av elevernas upplevelse av mobbning, och hur eleverna tycker att 
skolan agerar för att förhindra mobbning och annan kränkande behandling. 
 
Med hänvisning till ovanstående redovisas att det som motionen förespråkar 
pågår. Kartläggning och kommande elevundersökning kommer att tydliggöra 
hur det ser ut i våra skolor idag och om det finns behov av insatser för att 
förbättra arbetet med att motverka och förebygga mobbning. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och att därmed motionen 
  anses besvarad. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens majsammanträde. 
 
---------------------------- 
 
Ajournering 
Efter diskussion om yttrandet ajournerar sig nämnden i 5 minuter, varefter 
sammanträdet återupptas. 
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Yrkanden 
Jan-Olof Petersson, fp, föreslår följande tilläggsyrkande: 
”Barn- och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta 
att uppmana rektorer att i samband med fortbildning ta upp den nya   
  lagstiftningen samt att man än mer fokuserar på att hantera de problem 
  som redan finns.” 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget från Jan-Olof Petersson. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla tilläggsförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och att därmed motionen 
  anses besvarad. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har för egen del beslutat 
 
att uppmana rektorer att i samband med fortbildning ta upp den nya   
  lagstiftningen samt att man än mer fokuserar på att hantera de problem 
  som redan finns. 
 
__________________ 
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     1999.445 109 

A Lindell 
Kommunstyrelsen 
Akten 

§ 54 
Yttrande över demokratiarbetsgruppens slutrapport 
 
Från Kommunstyrelsen har inkommit rapport från Demokratigruppen för 
yttrande. Ur rapportens totalt 23 förslag har den politiskt sammansatta 
arbetsgruppen prioriterat fyra förslag som särskilt viktiga: 
 
1. Att varje skola eller rektorsområde bildar ett skolråd där föräldrar, elever 
  och personal ingår. 
2. Att ett ungdomsråd bildas formellt år 2001 med deltagare från alla hög- 
  stadieskolor i kommunen inkl friskolor och gymnasium.  
3. Att fullmäktiges sammanträden förläggs till olika kommundelar   
  exempelvis 2 gånger per år (kvällstid) och kombineras med studiebesök 
  då ledamöterna ges tillfälle att få diskutera och samla in synpunkter från 
  kommundelen. 
4. Att nämnd skall ha skyldighet att anordna hearings eller frågestunder i 
  väsentliga frågor som berör allmänheten. 
 
Förslag 1, 2 och 4 berör nämndens verksamheter. 
 
1. Inom kommunens grundskolor och i vissa fall även förskolor, finns olika 
  former av inflytandeorgan där föräldrar, personal och elever ingår,  
  exempelvis Hem och Skolaföreningar, skolråd och föräldraråd.   
  Uppdraget att inrätta sådana fora finns inskrivet i skolplanen. 
  Under 2001 har Barn- och ungdomsnämnden beslutat om två prioriterade 
  områden i skolplanen som särskilt ska vara föremål för uppföljning och 
  utvärdering: Elevinflytande och Föräldrainflytande. Därutöver genomförs  
  ett antal utvärderingar under året, både centralt och lokalt. Ett exempel 
  är verksamhetsbesök, som genomförs vid fyra rektorsområden per   
  termin. 
 
2. Ungdomsråd finns i dag, där elever från grundskolan ingår. Barn- och 
  ungdomsförvaltningen representeras av en tjänsteman. 
 
4. Barn- och ungdomsnämnden och förvaltningen anordnar hearings och 
  frågestunder för allmänheten; exempelvis ingår föräldrar och förenings- 
  representanter i referensgrupper för skolbyggen. Allmänna möten 
  anordnas om lokalplan, barnomsorg och dylikt. Vidare inbjudes Hem- 
  och Skolarepresentanter/skolråd/föräldraråd till möten 2-3 gånger/år. 
  I samband med att nämndsammanträdena förläggs lokalt inbjudes 
  allmänheten till frågestund. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås yttra sig enligt ovan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet 
vid nämndens majsammanträde.  
 
------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att yttra sig enligt ovan över förslag 1, 2 och 4 som berör nämndens   
  verksamheter. 
 
________________ 
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     1999.57 001  

C Mattisson 
Intagn.nämnd Ch 
I Bergström 
Akten § 55 

Utseende av ersättare i intagningsnämnden för gymnasieskolan och 
kommunala vuxenutbildningen 
 
Uppdraget som ersättare i intagningsnämnden för gymnasieskolan och 
kommunala vuxenutbildningen är vakant då Kerstin Andersson övergått till 
Utbildningsnämnden. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens majsammanträde. 
 
--------------------------------- 
 
Yrkande 
Ordföranden föreslår att Christina Mattisson, s, utses till ersättare. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Christina Mattisson, s, till ersättare i intagningsnämnden för 
  intagningsnämnden för gymnasieskolan och kommunala vuxenutbild- 
  ningen. 
 
____________________ 
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§ 56 
Kurser och konferenser 
 
Claes Bothén och Roland Andréasson har deltagit i seminarium anordnat av 
Utvecklingscentrum om det engelska skolsystemet m m den 18 maj 2001. 
 
Claes Bothén meddelar att rapport från seminariet kommer att lämnas i 
ledamöternas fack. 
 
____________________ 
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P Rihs      2001.66 001  
R/Sp 
R/Särskolan § 57 
Tant Grön  Övriga ärenden 
I Bergström 
Akten 1. Utseende av kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde 

  inkl särskolan och Tant Grön personalkooperativ 
 

Uppdraget som kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan 
och Tant Grön personalkooperativ har blivit vakant då Marcus Lundström  
lämnat sitt uppdrag som ersättare i nämnden. 
 
Claes Bothén föreslår att Peter Rihs, kd utses till kontaktpolitiker i ovanstående 
områden. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  utse Peter Rihs, kd, till kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde 
  inkl särskolan och Tant Grön personalkooperativ. 
 
__________________ 
 
2.  Dagbarnvårdare i Kättilsmåla 
 
Bo Palmgren, c, rapporterar att han fått uppgifter om att dagbarnvårdarverk- 
samheten för 14 barn i Kättilsmåla skall läggas ner av ekonomiska skäl. 
 
Ordföranden meddelar att han och Claes Bothén skall träffa berörda föräldrar 
den 30 maj. 
 
Solvig Ohlsson redovisar resursfördelningssystemet inom barnomsorgen. 
 
__________________ 
 
3.  Biblioteket i Ramdala 
 
Bo Palmgren, c, ställer frågor om planering för bibliotek i Ramdala. Frågan 
skulle tas upp i samband med internbudgetarbetet.  
 
Frågan tas till dagens protokoll. 
 
__________________ 
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4. Tack och hälsningar 
 
Förre vice ordföranden i nämnden, Kerstin Andersson, tackar förvaltning och 
nämnd för det goda samarbete och den härliga gemenskap hon upplevt. 
 
___________________ 
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 § 58 
 Meddelanden 
 

Kommunstyrelsen  2001.202 007 
  § 77 
  Karlskrona – Den internationella kommunen, 
  handlingsplan för det internationella arbetet – 
  samt svar till kommunrevisionen om   
  granskning avseende kommunens EU-projekt 
 
Kommunfullmäktige 2001.72 102 
  § 50 
  Avsägelser av kommunala uppdrag 
  Marcus Lundström, kd, har den 5 april 2001 
  avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och 
  ungdomsnämnden  
 
Kommunfullmäktige § 51 
  Kommunala val 
  Peter Rihs, kd, utses till ersättare i Barn- och 
  ungdomsnämnden efter Marcus Lundström 
 
Kommunfullmäktige 2001.198 004 
  § 59 
  Balansförteckning över ej besvarade motioner 
  den 1 mars 2001 
 
Kommunfullmäktige 2000.181 611 
  § 62 
  Svar på motion om garanterad barnomsorg 
  under föräldraledighet  
 
Föräldrar m fl i Ramdala 2001.204 611 
  Protestlistor (74 st)med sammanlagt 804 
  namn mot den negativa särbehandling barnen 
  i Ramdala utsätts för av ansvariga politiker i 
  Barn- och ungdomsnämnden  
 
Hermine Plantin 2000.98 631 
  H Plantin meddelar att hon ämnar etablera 
  friskolan Futurum i icke kommunala lokaler 
  på Trossö 
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Lokala styrelsen vid Protokoll från sammanträde 2001-04-23 
Sturköskolan 
 
Tekniska nämnden 2000.360 291 
  § 50 
  Trafikproblemlösning som ger nya ytor 
 
Tekniska nämnden 2001.164 292 
  § 54 
  Ny idrottsanläggning vid Sunnadalsskolan, 
  komplettering av tidigare beslut 
 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 2001-06-18 1
   
  
 
  
Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 15.00 
 
Beslutande Patrik Hansson, s ordförande  
 Christina Mattisson, s 1:e vice ordförande 
 Claes Bothén, kd 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson, s ledamot 
 André Gustavsson, s i ledamots ställe 
 Eva-Britt Dahlström, s ledamot 
 Göran Eliasson, s i ledamots ställe 
 Nadja Medic, s                       ledamot 
 Annicka Engblom, m ledamot 
 Marie Louice Norethun, m i ledamots ställe  
 Ann-Louise Trulsson, m i ledamots ställe 
 Karl-Gösta Svenson, m ledamot 
 Kerstin Jonsson, v i ledamots ställe 
 Bo Palmgren, c ledamot 
 Jan-Olof Petersson, fp ledamot 
 
   forts nästa sida 
 
 
 
 
Utses att justera Nadja Medic   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-06-21 kl 11.30 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 58-66
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerande _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2001-06-22  
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga deltagande Cecilia Eklund, s ersättare 
 Peter Rihs, kd  ersättare 
 Gunilla Gustavsson, c  ersättare 
 Lena Gustafsson, fp  ersättare 
 
 Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Mats Svensson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
___________________________________________________________________  
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S Ahlgren     2001.249 609  Betygsstatistik 

A Eklund 
Akten 

§ 58 
Aktuell information 
 
1. Ny ersättare i nämnden 
 
Ordföranden hälsar Peter Rihs, kd välkommen som ersättare i Barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
2. Betygsstatistik för år 9, vårterminen 2001 
 
Sune Ahlgren redovisar betygssammanställning för år 9 vårterminen 2001.  
Sammanställningen innehåller 
- betygsfördelning hela Karlskrona vårterminen 2001, ämnesvis 
- betygsfördelning hela Karlskrona höstterminen 2000, ämnesvis  
- betygsfördelning hela riket vårterminen 2000, ämnesvis 
 
Andelen elever som saknar betyg i kärnämnena svenska, matematik och 
engelska är 11,3 %, vilket skall jämföras med vårterminen 2000 där 12,9 % 
saknade betyg. Motsvarande siffra för riket vårterminen 2000 var 11,3 %. 
 
Totalt sett är det 74 elever som saknar betyg i kärnämnena. 36 saknar betyg i 
ett ämne, 18 i två ämnen och 20 i tre ämnen. 72 % av dessa elever är pojkar. 
Efter de särskilda prövningar som eleverna gör i anslutning till terminsslutet 
kan siffrorna komma att justeras nedåt. 
 
Under förra året fördes diskussion kring betygsfrågorna i arbetsgrupper i 
kärnämnena. I dessa arbetsgrupper ingick rektorer, företrädare för högstadie-
skolorna samt speciallärare. Dessa grupper har även verkat vårterminen 2001. 
 
Sune Ahlgren påtalar vikten av tidigare åtgärder i skolan liksom djupanalys 
av orsakerna till ofullständiga betyg. 
 
Anja Eklund informerar om samarbetet med gymnasieskolan kring betygs- 
frågorna. 
 
Ordföranden tackar Sune Ahlgren för en väl utförd utredning. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
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     2001.191 619  

 
G Ingestad 
A Eklund 3. Redovisning av rapporten  Hjälpa eller stjälpa 
Samtl R 
Akten Gunilla Ingestad redovisar rapport nr 8/2001 Hjälpa eller stjälpa? Om särskilda 
 grupper i skolan. 

 
Särskilda undervisningsgrupper finns i åtta av kommunens tretton rektors-
områden. Fyra av dessa har sådana endast för år 7-9, vilka de bedriver som 
övergripande verksamheter för samverkansområdet (Wämö, Vedeby och 
Rödeby). Övriga fyra har dessutom grupperingar för de lägre åldrarna år 1-6 
(Rosenfeldt, Lyckeby, Östra Torp och Spandelstorp). 
 
Bland rektorerna råder en stor samstämmighet och samsyn om vikten 
av att hjälpa dessa elever. I sin undersökning bedömer Gunilla Ingestad att 
rektorerna besitter en stor kunskap och hög medvetenhet kring barn i behov av 
särskilt stöd. I största möjliga mån strävar man efter att undvika särskilda 
undervisningsgrupper, men ser det som en mycket viktig resurs för de elever 
som behöver dessa insatser.  
 
De huvudsakliga orsakerna till placering i särskild undervisningsgrupp är 
social problematik och/eller koncentrationssvårigheter. De allra flesta eleverna 
i särskild undervisningsgrupp har kvar sin ordinarie klasstillhörighet. 
 
Totalt 70 elever är placerade i någon av de särskilda undervisningsgrupperna; 
67 pojkar och 12 flickor, varav 44 elever i år 7-9. Procentuell fördelning är  
85 % pojkar varav 56 % i tonårsgrupper och 15 % flickor. 
I rapporten redovisas vidare fördelningen av elever i de olika samverkans- 
områdena samt vilka grupper eleverna tillhör. 
 
Av synpunkter från personal och rektorer framgår att brister finns avseende 
samverkan, både inom skolan och med exempelvis socialtjänsten. 
Utvecklingen går dock mot bättre samverkan. Det finns nätverk bland den 
personal som jobbar med särskilda undervisningsgrupper. 
 
Sammantaget har antalet undervisningsgrupper minskat jämfört med för några 
år sedan, och i de flesta fall kan man se en ökad kvalitet i de verksamheter man 
har. Målsättningen att så långt som möjligt undvika skapandet av särskilda 
grupper har vunnit genomslag på många av våra skolor, och man kan se en 
utveckling mot det specialpedagogiska arbetssätt läroplanen beskriver. 
 
Ordföranden tackar Gunilla Ingestad för en bra rapport. 
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4. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera om handikappolitiska programmet. 
 
___________________ 
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- § 59 
 Delegationsärenden 
 

Beslut som fattats på delegation av  barn- och ungdomschefen, utvecklings-
chefen och  föreståndaren Säljö barnkoloni  redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   
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     2001.115 042 

P Olsson 
M Svensson § 60 
Samtl R Budgetuppföljning per den 31 maj 
Akten 

Mats Svensson redovisar prognos per rektorsområde. Samtliga rektorsområden 
utom Spandelstorp visar enligt prognoserna ett +-/0 resultat. Lyckeby visar ett 
plusresultat. 
 
Vidare redovisas omfattningen av elevbidrag för Montessorifriskolan  som 
startar i höst. Totalt beräknas ca 65-68 elever börja i friskolan, vilket medför 
ökade kostnader med ca 1,5 mkr. Friskolan Futurum har meddelat att de ej har 
för avsikt att starta i höst. 
 
För att finansiera dessa ökade kostnader kan antingen en generell anpassning i 
rektorsområdena göras eller en anpassning utifrån tänkt elevavgång i de 
kommunala skolorna. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att göra en budgetanpassning utifrån tänkt elevavgång samt 
 
att justering av rektorsområdenas internbudgetar görs per 2001-07-01. 
 
Yrkanden 
Claes Bothén, kd yrkar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
att hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige begära utökad ram 
 (statsbidrag) med anledning av den av riksdagen beslutade lag- 
 stiftningen gällande barnomsorg till arbetssökande 
att använda beräknat överskott med anledning av minskade lokal- 
 kostnader (omförhandling av hyror) 
att respektive rektorsområde får hantera eventuella volymförändringar 
 inom lagd ram för 2001 
att uppdra till förvaltningen att inför år 2002 införa en rörlig elevresurs 
 (skolpeng) inkl lokalbidrag som följer eleven. 
 
Bo Palmgren, c, yrkar bifall till Claes Bothéns att-satser. 
 
Christina Mattisson, s, yrkar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
att ge förvaltningen i uppdrag  att i dialog med berörda rektorsområden 
 genomföra möjliga budgetanpassningar utifrån tänkt elevavgång i 
 grundskolan samt 
att i övrigt anpassa obalansen från centralt budgeterade konton. 



     2001-06-18 8 
 
 
 
 
 
 
Kerstin Jonsson, v, tillstyrker Christina Mattissons att-satser. 
 
Ajournering 
Claes Bothén begär ajournering i 15 minuter, varefter sammanträdet 
återupptas. 
 
Beslutsförslag 
Efter ajournering enas socialdemokratiska gruppen, v och de borgerliga 
partierna om följande kompromissförslag: 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige begära utökad ram 
 (statsbidrag) med anledning av den av riksdagen beslutade lag- 
 stiftningen gällande barnomsorg till arbetssökande 
att ge förvaltningen i uppdrag  att i dialog med berörda rektorsområden 
 genomföra möjliga budgetanpassningar utifrån tänkt elevavgång i 
 grundskolan samt 
att i övrigt anpassa obalansen från centralt budgeterade konton. 
 
Claes Bothéns fjärde att-sats angående skolpeng blir en tilläggsattsats. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot kompromissförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med kompromissförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsattsats. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå densamma. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat enligt kompromiss- 
förslaget från socialdemokratiska gruppen, v och de borgerliga partierna. 
 
___________________ 
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M Svensson 
S Ohlsson    2001.258 611 
Akten 
 

§ 61 
Eventuell uppräkning av småbarnstimmar i familjedaghem 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i samband med internbudget 2001 och 
resursfördelning till samverkansområdena att ge Barn- och ungdomskontoret i 
uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning av en ändring av sättet att 
beräkna volymtimmar i familjedaghem för barn i åldrarna 1-2 år. 
 
Mats Svensson redovisar beräkningar och analyser av vad en eventuell 
uppräkning av småbarnstimmar i familjedaghem skulle innebära. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att inte ändra sättet att beräkna volymtimmar inom familjedaghemmen. 
 
Yrkande 
Ordföranden föreslår följande tilläggsattsats: 
att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att särskilt beakta familjedag-
 hemmens timvolymberäkning i den pågående översynen av resursfördel
 ningen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet. 
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslutsförslag  
Arbetsutskottet föreslår således Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att inte ändra sättet att beräkna volymtimmar inom familjedaghemmen 
 samt 
 
att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att särskilt beakta familjedag-
 hemmens timvolymberäkning i den pågående översynen av resursfördel
 ningen. 
 
----------------------------- 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att inte ändra sättet att beräkna volymtimmar inom familjedaghemmen 
 samt 
 
att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att särskilt beakta familjedag-
 hemmens timvolymberäkning i den pågående översynen av resursfördel
 ningen. 
 
____________________
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P Hansson      2001.254 002 
P Olsson 
M Svensson 
A Eklund § 62 
K Edvinsson Disposition av bank- och postgirokonton 
A-C Östbergh 
Y Skärheden Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2000-04-19, § 40, beslutat  
B Gustafsson vilka personer som har rätt att disponera Barn- och ungdomsnämndens bank- 
Föreningssparb. och postgirokonton. 
Posten 
Akten Med anledning av förändrad bemanning på vissa tjänster föreslås Barn- och 
 ungdomsnämnden ändra tidigare beslut enligt följande: 

 
Beslutet gäller för Patrik Hansson, utan kontrasignering, och nedanstående 
personer, två i förening: 
 
Yvonne Skärheden Mats Svensson 
Birgitta Gustafsson Per Olsson 
Anja Eklund Ann-Christin Östbergh 
   Kurt Edvinsson 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att ovanstående personer, två i 
förening äger rätt att disponera Barn- och ungdomsnämndens bank- och 
postgirokonton. Beslutet avser följande konton: 
 
Bankkonto  904 950 090-4 Postgiro 37 88 97-3 
   5220-7834   486 93 03-0 
   5110-2564   486 92 03-2 
      487 27 01-0 
      476 23 02-0 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
 
--------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar sålunda 
 
att  dispositionsrätten för ovanstående konton gäller för Patrik Hansson 
 utan kontrasignering 
 
 ……………………………….. 
 
att dispositionsrätten för ovanstående konton gäller för nedanstående 
 personer, två i förening (en person ur respektive kolumn) 
 
Yvonne Skärheden …………………… Mats Svensson ………………………. 
 
Birgitta Gustafsson …………………… Per Olsson …………………………… 
 
Anja Eklund ………………………….. A-C Östbergh ……………………….. 
 
     Kurt Edvinsson ……………………… 
 
____________________      
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S Ohlsson      2000.154 631 
Akten 

 
§ 63 
Anhållan från Karlskrona Montessoriskola att få bedriva fritidsverk-
samhet 
 
Karlskrona Montessorifriskola AB har i skrivelse till Barn- och ungdoms-
nämnden inkommit med förslag om att få bedriva fritidsverksamhet på sin 
nystartade friskola på Gullberna Park, fr o m augusti 2001. 
 
Verksamheten ska bedrivas som ett komplement till skolverksamheten och ge 
möjlighet till en samlad skoldag. Personalen som ska bedriva verksamheten har  
Montessoriutbildning. 
 
Förvaltningschefen kommer, enligt delegationsordningen, att bevilja tillstånd 
för Karlskrona Montessorifriskola AB att bedriva fritidsverksamhet.  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i april 1999 att vid behov av utökning 
av förskolor och fritidshem fatta beslut om huruvida verksamheten skall 
bedrivas i egenregi eller om upphandling skall ske. 
 
Generellt i kommunen finns idag inget behov av fler fritidshemplatser. Dock 
finns inga fritidshemsplatser på Gullberna området (utom de fritidshemsplatser 
som finns på friskolan Svettpärlan). 
 
Några medel för utökning av antalet fritidshem i kommunen finns inte avsatta i 
nämndens budget för år 2001. 
 
Barn- och ungdomskontoret kommer att bereda ärendet ytterligare inför 
nämndens junisammanträde.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens junisammanträde. 
 
---------------------------------- 
 
Yrkande 
Ordföranden föreslår återremittering av ärendet till nämndens augusti- 
sammanträde för att få belyst avvecklingskostnader och igångsättnings-
kostnader för den kommunala Montessorifritidsverksamheten. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske. 
 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall återremitteras. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att ärende angående fritidsverksamhet vid Karlskrona Montessorifriskola 
 skall återremitteras till nämndens augustisammanträde, för att få belyst 
 avvecklingskostnader och igångsättningskostnader vid den kommunala 
 Montessorifritidsverksamheten. 
 
__________________ 
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      2001.186 701 
Vårdförbund Blekinge 
Kommunledn.förv. 
Akten § 64 

Yttrande över ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning 
 
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ändring av 
Vårdförbundet Blekinges förbundsordning. 
 
Förslag till yttrande 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot föreslagna ändringar i 
Vårdförbundet Blekinges förbundsordning 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att överlämna yttrande enligt ovanstående förslag. 
 
-------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
_________________ 
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§ 65 
Övriga ärenden 
 
1. Föräldramöte i Kättilsmåla 
 
Bo Palmgren lämnar kommentarer som ansluter till föräldramötet i Kättilsmåla. 
 
2. Anpassning av budget pga elevminskningar och etablering av 
 friskolor 
 
Solvig Ohlsson redovisar befolkningsprognos för Karlskrona kommun fram till 
och med år 2010. Mer detaljerad prognos som visar i vilka delar av kommunen 
förändringarna sker kommer i augusti. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att arbetsutskottet tillsammans med för- 
valtningen skall arbeta med olika förslag till anpassningsåtgärder. 
 
 
3. Sommarhälsningar 
 
Ordföranden tackar nämndens ledamöter och förvaltningens personal för goda 
insatser under vårterminen och hoppas att alla får en skön och avkopplande 
sommar. 
__________________ 
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-  
 
- § 66 

Meddelanden  
 
Kommunstyrelsen 2001.144 631 
  § 97 
  Yttrande över betänkandet fristående   
  gymnasieskolor – hot eller tillgång samt 
  PM Fristående skolor. 
 
Kommunstyrelsen 2001.115 042 
  § 101 
  Delårsbokslut den 30 april 2001 – Karlskrona 
  kommun och kommunkoncernen. 
 
Kommunfullmäktige 2001.72 102 
  § 71 
  Avsägelser av kommunala uppdrag. 
  Lohla De Bie har avsagt sig uppdraget som 
  ledamot i Barn- och ungdomsnämnden f r om 
  23 maj 2001. 
 
Kommunfullmäktige 2000.92 042 
  § 76 
  Årsredovisning för Karlskrona kommun 2000. 
  Kommunfullmäktige godkänner Karlskrona 
  kommuns årsredovisning. 
 
Kommunfullmäktige 2001.203 007 
  § 77 
  Revisionsberättelse för 2000 samt beslut om 
  ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna 
  och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 

   Kommunfullmäktige godkänner revisions- 
   berättelsen samt beviljar kommunstyrelsen och 
   övriga nämnder samt de enskilda förtroende-
   valda i dessa organ ansvarsfrihet. 
 

Kommunfullmäktige  2001.202 007 
  § 78 
  Karlskrona – Den internationella kommunen, 
  handlingsplan för det internationella arbetet samt 
  svar till kommunrevisionen om granskning av- 
  seende kommunens EU-projekt. 
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Kommunfullmäktige  2001.239 005 
  § 81 
  Karlskrona kommuns IT-vision. 
 
Kommunfullmäktige 2001.115 042 
  § 84 
  Budget och verksamhetsuppföljning 
  februari 2001 .  
 
Kommunfullmäktige 2001.211 042 
  § 85 
  Direktiv för budget år 2002 och planer 2003-
   2004. 
 
Jämställdhetskommittén 2000.295 141 
  § 10 
  Förslag till beslut utifrån yttranden över 
  rapporten ”Åsikter och tankar om framtiden” 
 
Delegationen för IT i 1999.85 027 
Skolan Karlskrona kommun beviljas bidrag med 
  260.400 kronor. 
 
Delegationen för IT i 1999.85 027 
Skolan Karlskrona kommun beviljas bidrag från 
  KK-stiftelsen för år 2001 med 70.680 kronor 
  för extra stöd till kommunens arbetslag. 
 
Ingrid Persson 2000.162 046 
  Reseberättelse från studieresa till Lettland för 
  medel från Karlskrona skolväsendes samfond. 
 
___________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 15.50 
 
Beslutande Patrik Hansson, s ordförande  
 Christina Mattisson, s 1:e vice ordförande 
 Claes Bothén, kd 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson, s ledamot 
 Kerstin Andersén, s ledamot 
 Eva-Britt Dahlström, s ledamot 
 André Gustavsson, s i ledamots ställe 
 Göran Eliasson, s                       i ledamots ställe (fr 09.00) 

 Annicka Engblom, m ledamot 
 Marie-Louice Norethun, m i ledamots ställe  
 Ann-Louise  Trulsson, m i ledamots ställe 
 Karl-Gösta Svenson, m ledamot 
 Per-Axel Persson, v i ledamots ställe 
 Bo Palmgren, c ledamot 
 Jan-Olof Petersson, fp ledamot 
 
   forts nästa sida 
 
 
 
 
Utses att justera Claes Bothén   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-08-31 kl 14.30 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 67 - 86
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerande _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2001-08-31 
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga deltagande Eva-Marie Malmgren, s  ersättare (09.25-12.00) 

 Inga-Lill Siggelsten, kd  ersättare (fr 10.35) 

 Peter Rihs, kd  ersättare 
 Lena Gustafsson, fp  ersättare 
 
 Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Mats Svensson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Christer Fors  PA-chef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
___________________________________________________________________  
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§ 67 
Aktuell information 
 
Handikappolitiska programmet 
 
Solvig Ohlsson har inget nytt att rapportera om denna punkt. 
 
_________________ 
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- § 68 
 Delegationsärenden 
 

Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen, 
utvecklingschefen, personalchefen, föreståndaren Säljö barnkoloni och rektor i 
Fridlevstads rektorsområde redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   
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L-gruppen   2001.211 042  
A Lindell 
Kommunstyr. § 69 
Kommunfullmäktige  Budget 2002 och planer 2003-2004 
Samtl rektorer 
A-C Östbergh Mats Svensson redovisar budgetdirektiven från Kommunfullmäktige. 
Akten Nämnden skall ovillkorligen avlämna ett grundförslag till budget som ryms 
 inom den ekonomiska ram som nämnden tilldelats. Detta grundförslag skall 
 beakta de ekonomiska konsekvenserna av volymförändringar på grund av 
 demografiska förändringar. 

 
Budgetdirektiven omfattar också ett stort antal att-satser med uppdrag till 
nämnden som skall klaras inom den tilldelade budgetramen. 
Fullmäktigebeslutet berör i huvudsak Barn- och ungdomsnämnden i att-
satserna 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 och 20. 
 
I budgeten redovisas på vilka sätt kraven beaktas enligt budgetdirektivens att-
satser. 
 
Budgeten omsluter för närvarande cirka 694 mkr, varav kommunbidraget står 
för 623 mkr. Detta efter ett extra tillskott av medel på 6 mkr, beslutade i 
samband med budgetuppföljning per 2001-02-28. Prognosen för 2001 
efter nämnda tillskott och en budgetanpassning i verksamheten pekade vid 
den senaste budgetuppföljningen 2001-05-31 på en ekonomi i balans. Osäker- 
heten kring de ekonomiska effekterna av eventuella nystartade friskolor har 
varit stor och i slutet av juni beslutades om ytterligare budgetanpassningar i 
en del rektorsområden. Effekterna av denna budgetanpassning visar sig i del- 
årsbokslut 2001-08-31. 
 
I budgetförslaget redovisas effekterna av Framtidens skola (Sturköskolan samt  
Nättraby skola). Övriga delar i projektet redovisas separat. 
 
Ekonomiska ramar för 2002 – 2004 jämte kommentarer redovisas. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen redovisar de förändringar som vidtagits i 
förslaget till budget sedan arbetsutskottets sammanträde 2001-08-08. 
Bl a har justeringar gjorts då en friskola ej startar till hösten som planerat. 
Detta lämnar utrymme för mindre budgetanpassningar som även  påverkar  
volymförändringar i skolan. 
 
En sammanställning av driftbudgeten visar behov av anpassningar strukturellt 
och inom verksamheterna med 0 kronor år 2002, 4,419  mkr år 2003 och  
12,336 mkr år 2004.  
 
Vidare redovisas föreslagna investeringar för 2002-2004. 
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Sammanfattning 
Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2001. Med ett budgettillskott 
av nästan 8 mkr kan budgeten för 2002 ge utrymme för ekonomiska satsningar 
för att höja ambitionsnivån. 
Prognosen för friskolornas rekrytering visar att bidragen i stort sett motsvarar 
det extra tillskottet. 
Om resurser kan frigöras internt genom en generell elevminskning och 
elevavgångar till friskolorna kan motsvarande medel användas för offensiva 
satsningar. 
Mest angelägna satsningar är arbetet med ohälsotal, långsiktig rekrytering av 
personal och barn i behov av särskilt stöd.  
Dessutom bör behovet av avsättning till reserv och utveckling och förnyelse 
beaktas. 
Långsiktigt måste den kommunala skolans kvalitet och konkurrensförmåga 
stärkas. Den trendframskrivning av bidraget till friskolor för 2003 och 2004 
som framgår i budgettablån måste hejdas om inte ytterligare medel ska 
tillföras. Den interna organisationen bör därför anpassas till ett konkurrens-
tänkande. Etableringsreglerna för friskolor måste medge planeringstid för 
befintliga skolor och resursfördelningen måste ta hänsyn till barn i behov av 
särskilt stöd så att den är konkurrensneutral. 
 
Budgetförslaget förutsätter full kostnadstäckning av ett eventuellt maxtaxe-
beslut. Inför årsskiftet 2001/02 saknas det reservkapacitet inom förskoleavdel- 
ningar och lokaler för barnomsorg. 
 
Förvaltningen har inte något eget kapital att disponera under budgetperioden. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 
 2002 och planer för 2003-2004. 
 
Beslutsförslag 
Då MBL-förhandling kring budgeten kommer att äga rum 2001-08-16 
föreslår arbetsutskottet att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet 
vid nämndens augustisammanträde. 
 
------------------------------ 
 
MBL-förhandling har genomförts och redovisas vid sammanträdet. 
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Yrkanden 
 
Christina Mattisson, s, yrkar å socialdemokratiska gruppens vägnar bifall till 
förvaltningens förslag till budget 2002 och planer 2003-2004 samt gör 
dessutom följande tilläggsyrkande: 
1.att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att innan 2001-12-31 
 presentera förslag till handlingsplan för att minska ohälsotalen 
2.att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera inrättandet 
 av de 4,5 intendenttjänsterna. Utvärderingen ska redovisa i vilken omfatt- 
 ning rektorerna har avlastats administrativa göromål samt om kvaliteten 
 på budgetuppföljningarna har ökat. Uppdraget skall redovisas vid 
 nämndens novembersammanträde 2001 
3.att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att inför internbudget-
 arbetet ta fram mallar för 3 R metoden 
4.att all statistik inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet, så långt 
 möjligt är, redovisas könsuppdelat 
5.att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att parallellt med de 
 ökade IT-investeringarna snabba upp arbetet med att öka brukarnyttan 
 med hjälp av den nya tekniken 
6.att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att till internbudgetarbetet 
 arbeta fram förslag till policy för fördelningen av nämndens investerings- 
 budget 
7.att inom ramen för Framtidens skola hemställa om medel för investering 
 och drift av skolbibliotek på Ramdala och Tvings skolor 
   
Claes Bothén, kd lämnar på borgerliga gruppens vägnar ett förslag till 
förändringar i budget för åren 2002-2004 (bilägges protokollet).  
Utgångspunkterna i förslaget är 
- familjen 
- valfrihet för familjer och elever 
- kvalitet i barnomsorg och skola 
- stöd till elever med behov av särskilt stöd. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående föreslår borgerliga gruppen att Barn- och 
ungdomsnämnden gör följande förändringar i budgetförslaget 
att ramen för särskolan ökas med 0,8 mkr år 2002, med 1,5 mkr år 2003 och 
 med 2,2 mkr år 2004 samt 
att ovanstående finansieras med anpassningar inom övriga verksamheter. 
Vidare lämnas följande tilläggsyrkanden 
att föreslå fullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa 
 en barnomsorgspeng 
att föreslå fullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa 
 en elevpeng enligt ovan 
att införa tillägg i elevpengen för bidrag till skolor som bedriver skolbarns- 
 omsorg och fritidshemsverksamhet. 
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Därutöver föreslår borgerliga gruppen att Barn- och ungdomsnämnden ger 
Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag  
att i internbudgeten inarbeta förslaget om byggande av skolbibliotek i Tving 
 och Ramdala. 
 
Med anledning av bl a att-sats 11 i budgetdirektiven föreslår borgerliga 
gruppen  
att      Barn- och ungdomsnämnden hos Kommunfullmäktige begär tilläggs- 
 anslag om 15 mkr för år 2002, om totalt ytterligare 25 mkr år 2003 och 
 om totalt ytterligare 35 mkr år 2004. 
 
Borgerliga gruppen yrkar bifall till Claes Bothéns förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns förslag om ökad 
ram för särskolan. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Christina Mattissons tilläggs- 
yrkanden att-satserna 1-6. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet yrkandena. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkanden avseende 
barnomsorgspeng, elevpeng och tillägg i elevpengen för bidrag till skolor som 
bidriver skolbarnsomsorg och fritidshemsverksamhet. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandena.  
 
Ordföranden ställer Christina Mattissons 7:e att-sats med förslag om 
hemställan om medel inom ramen för Framtidens skola till skolbibliotek på 
Ramdala och Tvings skolor mot Claes Bothéns förslag att inarbeta byggandet 
av dessa skolbibliotek i internbudget år 2002.  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Christina Mattissons 
förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsförslag  med 
anledning av budgetdirektivens att-sats 11 (begäran om tilläggsanslag år 2002-
2004). 
Barn- och ungdomsnämnden avslår förslaget. 
 
Votering 
Bo Palmgren, c, begär votering. 
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Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller Claes 
Bothéns förslag röstar ja, den som avslår förslaget röstar nej. 
 
   Ja Nej Avstår 
Patrik Hansson, s   1 
Christina Mattisson, s   1 
Claes Bothén, kd  1 
Roland Andréasson, s   1 
Kerstin Andersén, s   1 
Eva-Britt Dahlström, s   1 
Annicka Engblom, m  1 
Karl-Gösta Svenson, m  1 
Bo Palmgren, c  1 
Jan-Olof Petersson, fp  1 
André Gustavsson, s   1 
Göran Eliasson, s   1 
Marie-Louice Norethun, m  1 
Ann-Louise Trulsson, m  1 
Per-Axel Persson, v    1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster, 7 nej-röster och 1 avstår-röst  
samt ordförandens utslagsröst beslutat att avslå tilläggsförslaget.   
 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 
 2002 och planer för 2003-2004 samt 
 
att inom ramen för Framtidens skola hemställa om medel för investering och 
 drift av skolbibliotek på Ramdala och Tvings skolor. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag vilket bifogas 
protokollet. 
 
Särskilt yttrande 
Bo Palmgren, c, lämnar särskilt yttrande med anledning av 
Kommunfullmäktiges budgetdirektiv att-sats 11. 
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Tilläggsbeslut 
Barn- och ungdomsnämnden har för egen del beslutat 
 
1.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen  i uppdrag att innan 2001-12-31 
 presentera förslag till handlingsplan för att minska ohälsotalen 
2.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen  i uppdrag att utvärdera inrättandet 
 av de 4,5 intendenttjänsterna. Utvärderingen ska redovisa i vilken omfatt- 
 ning rektorerna har avlastats administrativa göromål samt om kvaliteten 
 på budgetuppföljningarna har ökat. Uppdraget skall redovisas vid 
 nämndens novembersammanträde 2001 
3.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen  i uppdrag att inför internbudget-
 arbetet ta fram mallar för 3 R metoden 
4.att all statistik inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet, så långt 
 möjligt är, redovisas könsuppdelat 
5.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att parallellt med de 
 ökade IT-investeringarna snabba upp arbetet med att öka brukarnyttan 
 med hjälp av den nya tekniken 
6.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att till internbudgetarbetet 
 arbeta fram förslag till policy för fördelningen av nämndens investerings- 
 budget 
 
_________________________ 
 
Till budgetärendet hör maxtaxa och volymförändringar vilka redovisas separat 
på nästkommande sidor. 
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Maxtaxa 
 
I budgetförslaget ingår förslag angående maxtaxa. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en konsekvens- 
beskrivning av maxtaxereformen. Maxtaxereformen innebär lagstiftning om 
rätt till förskoleplats för barn till arbetslösa och föräldralediga samt allmän 
förskola för 4-5 åringar. Dessutom innebär reformen möjlighet för kommu-
nerna att införa en maxtaxa. De kommuner som väljer att ansluta sig till 
maxtaxan har också möjlighet att få del av kvalitetssäkringspengar. 
 
En arbetsgrupp bestående av personal från förvaltningskontor samt sex rektorer 
har arbetat med att ta fram konsekvensbeskrivningen. Även representanter från 
den enskilda verksamheten har fått information och deltagit i diskussioner.  
Fackliga representanter har också fått information. 
 
Arbetet har varit omfattande och konsekvensanalysen kräver många 
antaganden och prognoser. En enkät har även skickats ut till samtliga familjer 
med barnomsorg för att få en bild av om barnens omsorgstid kommer att öka 
eller minska vid införande av maxtaxa. 
 
I ärendet redovisas följande. 
 
Förskoleverksamhet för barn till arbetslösa redovisas samt regeringens beslut 
och vad skollagen föreskriver. 
Prognos över effekterna ger totalt 70 barn och behov av en förskoleavdelning.  
Driftskostnader beräknas till 1,8 mkr och investeringskostnader till 200 tkr. 
 
Förskoleverksamhet för barn till föräldralediga barn redovisas samt regeringens 
beslut och vad skollagen föreskriver. 
Prognos över effekterna ger totalt 115 barn och behov av 3,5 nya förskole- 
avdelningar. 
Driftkostnader beräknas till 5,1 mkr och investeringskostnader till 300 tkr. 
 
Allmän förskola för 4-5 åringar redovisas samt regeringens beslut och vad 
skollagen föreskriver. 
Prognos över effekterna ger totalt 215 barn placerade i familjedaghem och 148 
oplacerade barn och ett behov av 10 nya förskoleavdelningar. 
Driftskostnader beräknas till 15 mkr och investeringskostnader till 1 mkr. 
Dessa kostnader minskar med avgångar i familjedaghem motsvarande 7,5 mkr. 
 
Regeringens beslut om maxtaxeavgifter i förskoleverksamhet (förskola/ 
familjedaghem) respektive skolbarnsomsorg (fritidshem/familjedaghem) 
redovisas. 
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I förslag på tillämpning av maxtaxan i Karlskrona kommun föreslås att 
maxtaxan tillämpas i sin helhet. 
 
Beslutar Karlskrona kommun att införa maxtaxa sätter de enskilda verksam- 
heterna själva sin taxa precis som idag. Deras taxa får dock inte överstiga den 
avgift som berörda familjer skulle ha betalat om de haft sina barna i kommunal 
verksamhet. 
 
Entreprenörsupphandlad verksamhet följer kommunens maxtaxa. 
 
Taxesimulering har gjorts i maj månad för 3.159 familjer. 
 
En enkätundersökning har genomförts under maj månad till samtliga familjer 
som har barnomsorg i Karlskrona kommun, totalt 5.188, både kommunal och 
enskild verksamhet, för att få belyst om föräldrarna har för avsikt att öka eller 
minska omsorgstiden. 
 
Vidare redovisas vilka faktorer som ingår i avgiftsgrundande inkomst. 
 
Till de kommuner som inför maxtaxa utgår ett särskilt statsbidrag för 
kvalitetssäkrande åtgärder. 
 
I samband med införandet av maxtaxereformen utfaller riktade statsbidrag till 
kommunen enligt följande preliminära siffror: 
Förskoleverksamhet för barn till arbetslösa 2,0 mkr 
Förskoleverksamhet för barn till föräldralediga 1,4 mkr 
Allmän förskola för 4-5 åringar 8,2 mkr 
Maxtaxan                                      22,4 mkr  
Kvalitetssäkring  3,0 mkr 
Totalt  37 mkr 
 
En jämförelse mellan prognos av maxtaxans effekter och preliminära 
statsbidrag (exkl kvalitetssäkring) redovisas. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att anta framtagen prognos 
 
att uppdra till Barn- och ungdomskontoret att planera för allmän förskola för 
 4-5 åringar som en del i den vanliga förskolan alternativt (där förutsätt-
 ningar finns) som en del i familjedaghemsverksamheten 
 
att allmän förskola för 4-5 åringar bedrivs dagtid (vardagar kl 06.00-19.00)
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Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare besluta 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen taxekonstruktion 
 - maxtaxan gäller fullt ut fr o m 2002-01-01 
 - avgiftsreducering för förskolebarn innebär debitering enligt max- 
  taxans skolbarnsomsorgstaxa 
 - skolbarn placerade enligt skollagen 2 kap 9 § debiteras enligt delegation 
  från rektorer 
 - lovtillsyn debiteras med 150 kronor per månad under september till maj 
  samt med maxtaxans skolbarnsomsorgsavgift under juni – augusti 
 - familjer som har barn placerade i både kommunal och enskild verksam-
  het debiteras för det/de barn som har kommunal barnomsorg enligt 
  maxtaxa 
 - anta specificerade kriterier för avgiftsgrundande inkomst 
 
att Kommunfullmäktige tillskjuter de medel som erfordras för att genomföra 
 maxtaxan. 
 
Beslutsförslag 
 
Då MBL-förhandling kommer att äga rum 2001-08-16 föreslår arbetsutskottet  
att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid nämndens augusti- 
sammanträde. 
 
------------------------------ 
 
MBL-förhandling har genomförts och redovisas vid sammanträdet. 
 
Solvig Ohlsson föreslår följande förändring i tjänstemannaförslaget: 
att lovtillsyn debiteras med 150 kronor per månad under september till 
 maj samt med 400 kronor per månad under juni och augusti. 
 
Yrkanden 
Christina Mattisson, s, yrkar på socialdemokratiska gruppens vägnar 
bifall till tjänstemannaförslaget med följande förändringar/förtydligande 
att debitering enligt maxtaxan sker 12 månader per år 
att familjer med en inkomst av högst 8.000 kronor även fortsättningsvis 
 skall vara avgiftsbefriade 
att debitering för lovtillsyn sker enligt Solvig Ohlssons revidering 
 av tjänstemannaförslaget 
att Barn- och ungdomsnämnden hemställer om att Kommunfullmäktige  
 tillskjuter de medel som erfordras för att genomföra maxtaxan. 
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Claes Bothén, kd, yrkar på borgerliga gruppens vägnar att Barn- och 
ungdomsnämnden beslutar 
 
att föreslå fullmäktige att ej godta förslaget om maxtaxa 
att föreslå fullmäktige att hos regeringen begära att få bli försökskommun 
 för alternativ användning av medel avsatta för maxtaxa 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget modifierat enligt 
Christina Mattissons förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Därefter ställer ordföranden det modifierade förslaget mot Claes Bothéns 
yrkanden. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Christina Mattissons 
förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har för egen del beslutat  
 
att anta framtagen prognos 
 
att uppdra till Barn- och ungdomskontoret att planera för allmän förskola för 
 4-5 åringar som en del i den vanliga förskolan alternativt (där förutsätt-
 ningar finns) som en del i familjedaghemsverksamheten 
 
att allmän förskola för 4-5 åringar bedrivs dagtid (vardagar kl 06.00-19.00). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vidare beslutat 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen taxekonstruktion 
 - maxtaxan gäller fullt ut fr o m 2002-01-01 med ett undantag dvs 
   att familjer med en inkomst av högst 8.000 kronor per månad även 
   fortsättningsvis skall vara avgiftsbefriade 
 - debitering enligt maxtaxan sker 12 månader per år 
 - avgiftsreducering för förskolebarn innebär debitering enligt max- 
  taxans skolbarnsomsorgstaxa 
 - skolbarn placerade enligt skollagen 2 kap 9 § debiteras enligt delegation 
  från rektorer 
 - lovtillsyn debiteras med 150 kronor per månad under september till maj 
  samt med 400 kronor per månad under juni – augusti 
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 - familjer som har barn placerade i både kommunal och enskild verksam-
  het debiteras för det/de barn som har kommunal barnomsorg enligt 
  maxtaxa 
 - anta specificerade kriterier för avgiftsgrundande inkomst 
 
att hemställa om att Kommunfullmäktige tillskjuter de medel som erfordras 
 för att genomföra maxtaxan. 
 
____________________ 
 
I budgetärendet ingår även volymförändringar vilka redovisas på 
nästkommande sidor. 
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Volymförändringar i skolan 
 
I budgetärendet ingår förslag om volymförändringar i skolan.  
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag av Barn- och ungdoms-
nämnden att föreslå åtgärder för att möta det minskade elevunderlaget i 
kommunala grundskolor. 
 
Förvaltningen har delat uppdraget i två delar som består i att beskriva behovet 
av volymanpassning respektive att beskriva nödvändig profilering, kvalitets-
säkring och marknadsföring av den kommunala skolan. 
 
Beskrivningen av den volymanpassning som behövs till följd av friskole-
etableringar har samordnats med analyser av övriga skäl till volymanpassning. 
Utgångspunkterna är demografiska förändringar, inflyttning, omflyttningar och 
förmodade friskoleeffekter. 
 
Per samverkansområde redovisas elevantal per skolenhet ( samtliga idag 
boende barn i upptagningsområdet inkl barn som går i friskolor). 
Redovisningen omfattar åren 2000/01 – 2006/07. 
 
Prognostiserad utveckling av friskolor för perioden 2000/01 – 2005/06 
redovisas. 
 
I förslag på anpassningar utifrån elevminskning och friskoleetableringar 
redovisas möjliga respektive förslag på förändringar i de olika 
samverkansområdena enligt nedan. 
 
Trossö samverkansområde 
- Wämöskolan stängs alternativt görs till en 6-9 skola eller f-9 skola 
- Aspöskolan blir en 1-10 års verksamhet 
- Saltöskolan stängs 
 
Lyckeby samverkansområde 
I stort sätt oförändrat. 
 
Jämjö samverkansområde 
- Kyrkskolan och Jändelskolan görs i ett inledande skede till f-5 skolor och 
 på sikt kan Kyrkskolans elever flyttas till Jändelskolan 
- Torhamns skola görs till en verksamhet för barn 1-11 år 
- Skrävle skola görs till en verksamhet för barn 1-10 år 
 
Rödeby samverkansområde 
- Strömsbergs skola stängs. 
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En sammanfattning av möjliga besparingar visar  följande: 
Strömsbergs skola 
- Lokalhyra 0,9 mkr 
- Minskat elevantal 2,6 mkr 
Totalt                                   3,5 mkr 
 
Wämöskolan 
- Lokalhyra 3,6 mkr 
Totalt  3,6 mkr 
 
Saltöskolan 
- Lokalhyra 1,3 mkr 
- Minskat elevantal 1,2 mkr 
Totalt  2,5 mkr 
 
En prognos utifrån befintliga budgetramar visar att en överflyttning av cirka  
15 elever från Skrävle till Fågelmara ger en minskad kostnad på 500 tkr. 
En flyttning av 6-8 elever från Aspö till Trossö/Saltö ger en minskad kostnad 
på 225 tkr samt en flyttning av 15-20 elever från Torhamn till Jändel skulle 
kunna innebära en minskad kostnad på 500 tkr (troligtvis dock mindre 
besparing).  
  
Förskolans framtida lokalbehov kommer sannolikt att öka både med anledning 
av de reformer som införs, maxtaxans införande samt en minskning av 
familjedaghemsverksamheten. I samband med detta måste man i samtliga 
områden se över möjligheterna till förtätningar av verksamheterna ur lokal- 
synpunkt för att eventuellt kunna frigöra ytor för förskoleverksamhet. 
 
Gymnasieskolan bedömer att deras lokalbehov framöver inte behöver öka i 
förhållande till nuläget. 
 
Tjänstemannaförslag 
För att möta de prognostiserade budgetanpassningar som är nödvändiga  för 
år 2002. 2003 och 2004 bedöms att någon/några skolnedläggningar är 
nödvändiga under år 2003 och 2004, dock ej år 2002. Utöver i ärendet 
föreslagna anpassningar måste skolans volymförändringar mötas genom att 
verksamheterna anpassas. 
 
Bedömning och förslag som efterfrågas i budgetdirektivens att-sats 12 innebär 
att elevminskningen/elevavgången 2002 möts utan avveckling av skol- 
 enheter 
 
att förvaltningen bör påbörja integrationen mellan förskola, fritidshem och 
 skola på de minsta skolenheterna samt en ökad flexibilitet avseende 
 den ålder då eleverna flyttar till annan skola 
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att elevminskningen/elevavgången 2003 möts genom att elever som skulle 
 gått på Strömsbergs skola istället fördelas mellan skolorna i Rödeby, 
 Fridlevstad och Holmsjö samt att Aspö skola, Torhamns skola och 
 Skrävle skola integreras med förskola och fritidshem och att de äldre 
 eleverna flyttas till närliggande skolor 
 
att elevminskningen/elevavgången 2004 möts genom att Wämöskolan eller 
 Saltöskolan stängs. Rosenfeldtskolans eventuella ombyggnad till f-9 
 skola är avgörande för vilken skola som bedöms nödvändig att stänga 
 
att volymförändringarna i övrigt möts genom att verksamheterna anpassas. 
 
Beslutsförslag 
Då MBL-förhandling kommer att äga rum 2001-08-16 föreslår arbetsutskottet  
att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid nämndens augusti-
sammanträde. 
 
---------------------------- 
 
MBL-förhandling har ägt rum och redovisas vid nämndens sammanträde. 
 
Yrkanden 
Christina Mattisson, s, yrkar å socialdemokratiska gruppens vägnar 
 
att Barn- och ungdomsnämnden överlämnar Barn- och ungdomsför-
 valtningens konsekvensbeskrivning av det minskade elevunder- 
 laget inom den kommunala grundskolan till kommunstyrelsens 
 budgetberedning 
att Barn- och ungdomsnämnden ger Barn- och ungdomsförvaltningen i 
 uppdrag att utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga 
 konsekvenserna av en ombyggnad av "Trossöskolan” till en f-5 skola. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattissons första yrkande.  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattissons andra yrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att överlämna Barn- och ungdomsförvaltningens konsekvensbeskrivning  
 av det minskade elevunderlaget inom den kommunala grundskolan till 
 kommunstyrelsens budgetberedning 
 
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska 
 och verksamhetsmässiga konsekvenserna av en ombyggnad av ”Trossö-
 skolan” till en f-5 skola. 
 
Tack 
Ordföranden framför nämndens tack till tjänstemännen för ett mycket 
förtjänstfullt arbete med budget 2002 och planer 2003-2004. 
 
____________________ 
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P Olsson    1999.123 291 
S Ohlsson 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen  § 70 
R/Su Om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan 
Akten 

Karlskrona kommun har påbörjat en process där samtliga skolor i kommunen, 
enligt en av Barn- och ungdomsnämnden framtagen lokalplan, kommer att 
byggas om till moderna skolor som ger optimala möjligheter att arbeta enligt 
nu gällande styrdokument. 
 
Tekniska nämndens begäran om tillstånd för förprojektering av Sunnadals-
skolan till en moderna f-9 skola godkändes av Kommunstyrelsen 1999-04-06. 
 
Ombyggnaden av Sunnadalsskolan görs enligt samma grundkoncept som 
Sturköskolan och Nättrabyskolan, dvs en skola med mycket flexibla utrymmen. 
 
Sunnadalsskolan beräknas få cirka 450 elever fördelade enligt  följande: 
”Vanlig” grundskola   250 elever 
Montessoriskolan   80 elever 
Engelsk sektion   80 elever 
Förberedelseklasser   80 elever 
 
Befintlig idrottshall omfattas inte av detta ombyggnadsprojekt utan ingår i 
projektet med ny idrottsanläggning. 
 
Det framtagna förslaget innebär totalt en om- och tillbyggnad av 7.400 m2 
byggnadsyta. Förslaget innebär också att Kungsmarksskolan lämnas och att 
samtliga elever finns på den ombyggda Sunnadalsskolan. 
 
Byggnadsarbetena beräknas starta i september 2001 och vara färdigställda i 
sin helhet i mars 2003. 
 
Preliminär kostnadsberäkning för byggnationen uppgår till 34 mkr samt övriga 
merkostnader bl a för omflyttningar till cirka 0,5 mkr. Inventariekostnad 
beräknas till 2 mkr. 
 
Ökade driftkostnader beräknas till knappt 3 mkr. Avgående driftskostnader 
1,2 mkr avser årshyra för Kungsmarksskolan fr o m 2003-06-30. Den ökade 
driftkostnaden för Barn- och ungdomsnämnden uppgår totalt till ca 1,75 mkr 
när anläggningen är klar till sommaren 2003. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att hos Tekniska nämnden begära att Sunnadalsskolan byggs om enligt 
 framtagen förprojektering samt 
 
att hos Kommunstyrelsen begära medel för att täcka de ökade drifts- 
 kostnaderna. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
 
-------------------------- 
 
Yrkanden 
Claes Bothén, kd yrkar bordläggning av ärendet. 
 
Christina Mattisson, s, yrkar avslag på Claes Bothéns yrkande och bifall till 
tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: den som biträder förslaget 
att avgöra ärendet i dag röstar nej, den som avslår förslaget röstar ja. 
 
   Ja Nej  
Patrik Hansson, s   1 
Christina Mattisson, s   1 
Claes Bothén, kd  1 
Roland Andréasson, s   1 
Kerstin Andersén, s   1 
Eva-Britt Dahlström, s   1 
Annicka Engblom, m  1 
Karl-Gösta Svenson, m  1 
Bo Palmgren, c  1 
Jan-Olof Petersson, fp  1 
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André Gustavsson, s   1 
Göran Eliasson, s   1 
Marie-Louice Norethun, m  1 
Ann-Louise Trulsson, m  1 
Per-Axel Persson, v   1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster, 8 nej-röster beslutat  
avgöra ärendet idag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Christina Mattissons bifallsyrkande 
till tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att hos Tekniska nämnden begära att Sunnadalsskolan byggs om enligt 
 framtagen förprojektering samt 
 
att hos Kommunstyrelsen begära medel för att täcka de ökade drifts- 
 kostnaderna. 
 
Protokollsanteckning 
Borgerliga gruppen deltar ej i beslutet. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet att avgöra idag. 
 
___________________ 
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   2001.303 611 

S Ohlsson 
M Svensson 
Föräldrakoop Nätet 
Akten   
 § 71 

Förskoleplatser i Nättraby 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2001-01-11, § 1, att en entreprenad- 
upphandling skulle göras på en förskoleavdelning i Nättraby med start  
2002-01-01. Utvärdering av inkomna anbud visade att inget anbud var 
komplett, varför en upphandling inte har kunnat genomföras. 
 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande har gett Barn- och ungdomskontoret i 
uppdrag att komma med förslag till lösning för utökning av förskoleplatser i 
Nättraby. 
 
Sedan tidigare finns ett tjänstemannaförslag där två förskoleavdelningar 
etableras vid Folkets hus i Nättraby. Tanken är att bygga ihop avdelningarna 
med nuvarande Folkets hus och delvis kunna nyttja den stora samlingssalen 
tillsammans med föreningslivet. Det kök som finns idag i Folkets hus bör 
byggas om till ett kök för förskoleverksamheten.  
 
Ett detaljerat lokalförslag och tidsplan bör arbetas fram tillsammans med 
Tekniska förvaltningen och Fritidsförvaltningen för att få exakta kostnader.  
En tidigare preliminär kostnadsberäkning visar på en årskostnad på ca 550.000 
– 600.000 kronor. 
 
Då det blir ökade kostnader att bygga i två etapper föreslås att två avdelningar 
etableras samtidigt och arbetas in i de prognoser som är gjorda för 
maxtaxeärendet.    
 
Utöver hyreskostnaden tillkommer följande kostnader för drift och inventarier. 
 
I budget för år 2001 finns medel för en förskoleavdelning i Nättraby (1.079.000 
kronor för drift och 350.000 kronor för lokalhyra). I maxtaxeärendet, som ingår 
i budget för år 2002, ingår ytterligare en förskoleavdelning i Nättraby. 
 
Tillkommande kostnad för år 2002 blir 1.100.000 kronor i driftskostnad och  
ca 200.000 – 250.000 kronor i lokalkostnad. 
 
Målsättningen är att verksamheten skall vara igång i januari 2002. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att ovan redovisade förslag detaljprojekteras av Tekniska förvaltningen 
 samt 
 
under förutsättning att ovan redovisade hyreskalkyl stämmer 
 
att uppdra till Tekniska nämnden att genomföra ovan nämnda projekt. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet 
vid nämndens augustisammanträde. 
 
-------------------------    
   
Yrkanden 
Christina Mattisson yrkar på socialdemokratiska gruppens vägnar avslag på 
tjänstemannaförslag samt att Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att ge bidrag till föräldrakooperativet Nätet i Nättraby för att de ska 
 kunna öppna en förskoleavdelning 2002-01-01. Finansieras enligt 
 samma principer som i resursfördelningsmodellen för barnomsorg 
 
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att göra nödvändiga  
 överenskommelser om kösystem och dylikt enligt samma principer 
 som kommunala barnomsorgen. 
 
Claes Bothén, kd yrkar på borgerliga gruppens vägnar bifall till Christina 
Mattissons förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslag mot Christina Mattissons förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Christina Mattissons 
förslag. 
 
_____________________ 
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S Ohlsson    2000.354 291 (Spandelstorp) 
M Svensson    2000.343 291 (Trossö) 
R/Sp 
R/Trossö  
Akten § 72 

Behov av investeringsmedel till Spandelstorps och Trossö rektorsområden 
 
Under oktober 2000 genomförde Arbetsmiljöinspektionen i Växjö inspektioner 
i Spandelstorps och Trossö rektorsområden. Vid inspektionerna framkom ett 
stort antal anmärkningar och brister med krav på åtgärder. 
 
De flesta anmärkningarna och bristerna som gäller fastigheterna är åtgärdade 
eller på gång att åtgärdas. Några av anmärkningarna och bristerna gäller dock 
inventarier, framför allt stolar till dataarbetsplatser. På Vedebyskolan finns 
också ett mycket stort behov av att byta ut möblerna i klassrummen, vilket 
också påtalas som en brist i inspektionsprotokollet. Berörda rektorsområden 
har inte möjlighet att klara de investeringar som behövs inom sina ramar för år 
2001. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har en reserv på 400 tkr för investeringar. Av 
denna reserv föreslås att Spandelstorps rektorsområde erhåller 200 tkr för 
inköp av stolar, inventarier till klassrum och lärararbetsplatser samt att Trossö 
rektorsområde erhåller 100 tkr för inköp av stolar. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att Spandelstorps rektorsområde erhåller 200 tkr av Barn- och ungdoms-
 nämndens reserv för investeringar samt 
 
att Trossö rektorsområde erhåller 100 tkr av Barn- och ungdomsnämndens 
 reserv för investeringar. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
 
-------------------------------   
 
Yrkanden 
Christina Mattisson, s, yrkar följande tilläggsförslag 
 
att Barn- och ungdomsnämnden ger Barn- och ungdomsförvaltningen i 
 uppdrag att minska berörda rektorsområdes investeringsutrymme med 
 motsvarande belopp i kommande internbudgetarbete.  
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Claes Bothén, kd, yrkar på borgerliga gruppens vägnar bifall till Christina 
Mattissons tilläggsförslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att Spandelstorps rektorsområde erhåller 200 tkr av Barn- och ungdoms-
 nämndens reserv för investeringar samt 
 
att Trossö rektorsområde erhåller 100 tkr av Barn- och ungdomsnämndens 
 reserv för investeringar 
 
att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att minska berörda 
 rektorsområdes investeringsutrymme med motsvarande belopp i 
 kommande internbudgetarbete.  
 
________________________
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   2001.201 282 

S Ohlsson     
M Svensson 
Tekniska förv. 
Akten § 73 

Omförhandlat hyreskontrakt avseende förskolelokal 
 
Enligt gällande delegationsordning skall hyreskontrakt överstigande ett år 
beslutas av Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Saleboda förskola och fritidshem har varit föremål för omförhandling av hyres- 
kontrakt. Kontraktet förändras enligt nedan. 
 
Fr o m 2001-10-01 sänks hyran från 515.220 kronor/år till 379.599 kronor/år. 
Kontraktet förlängs till 2003-09-30. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att förlänga hyreskontraktet avseende Saleboda förskola/fritidshem under  
 perioden 2001-10-01 t o m 2003-09-30. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
 
----------------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositions på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
_______________________ 
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   2001.304 282 

S Ohlsson 
M Svensson 
Kulturförvaltningen 
Akten § 74 

Tecknande av hyreskontrakt avseende bibliotek på Nättrabyskolan 
 
Som en del i om- och tillbyggnaden av Nättrabyskolan har allmänbiblioteket 
och skolbiblioteket samordnats i nya lokaler. Representanter för Kulturförvalt- 
ningen har varit delaktiga i utformningen av lokalen. 
 
F r om augusti 2001 flyttar allmänbiblioteket från sina nuvarande lokaler och in 
i skolan. Ett hyreskontrakt mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och 
Kulturförvaltningen skall i samband med detta upprättas. 
 
Enligt gällande delegationsordning skall Barn- och ungdomsnämnden besluta 
om hyreskontrakt överstigande ett år.  
 
Förslag på hyreskontrakt som gäller från 2001-08-01 till 2004-07-31 har upp-                
rättats tillsammans med Kulturförvaltningen. Hyresbeloppet på 154.656 
kronor/år (preliminär hyra) som Kulturförvaltningen skall erlägga är 50 % av 
kvadratmeterhyran för bibliotekets yta.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att hyreskontrakt för perioden 2001-08-01 t o m 2004-07-31 tecknas med  
 Kulturförvaltningen avseende biblioteket på Nättrabyskolan.   
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
 
-------------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
_____________________    
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   2001.208 631 

A Giheden 
S Ohlsson § 75 
Skolverket Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till 
Akten Friskolan Svettpärlan år 7-9 

 
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över en ansökan 
från Friskolan Svettpärlan AB, om start av en fristående grundskola år 7-9 
hösten 2002. 
 
Skolverket har enligt tidigare beslut daterade 1997-10-16 respektive  
1998-11-25 godkänt Friskolan Svettpärlan för åren 1-6. Vid bägge tillfällena 
har Karlskrona kommun tillstyrkt ansökningarna. Kommunen har även beviljat 
tillstånd för förskoleklass och skolbarnsomsorg i enskild regi. 
 
För läsåret 2002-2003 är det tänkt att skolan skall starta upp med 25 elever i  
år 7 för att sedan bygga på med en ”årskurs”, om 25 elever, per läsår de 
följande två läsåren. Enligt ansökan skall skolan, således fullt utbyggd, omfatta 
ca 75 elever. 
 
Utbildningen skall, liksom för de redan beviljade verksamheterna, ha inriktning 
mot idrott och hälsa och följa Lpo 94 samt de nationella kursplanerna för 
grundskolan. 
 
Med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten och kommunens eget sätt att 
organisera sin grundskola ser Barn- och ungdomsnämnden det som naturligt att 
skolår 7-9 knyts till de för Friskolan Svettpärlan redan beviljade verksam-
heterna. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att tillstyrka att inkommen  ansökan beviljas av Skolverket. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
----------------------------- 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.  
____________________
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   2000.154 631  

Karlskrona Montessori- 
friskola 
S Ohlsson 
M Svensson  § 76 

Fritidsverksamhet vid Karlskrona Montessorifriskola 
 
Karlskrona Montessorifriskola inkom 2001-04-20 med anhållan att få bedriva 
fritidsverksamhet i anslutning till friskolan på Gullberna Park fr o m höst- 
terminen 2001. 
 
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet 2001-06-18, § 63, varvid det 
beslutades 
 
att ärendet angående fritidsverksamhet vid Karlskrona Montessorifriskola 
 skall återremitteras till nämndens augustisammanträde, för att få belyst 
 avvecklingskostnader och igångsättningskostnader vid den kommunala 
 Montessoriverksamheten. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har utrett ekonomiska konsekvenser för 
Sunnanängs fritidshem. I budget har avsatts 475 tim/vecka under vårterminen 
och 700 tim/vecka under höstterminen. De minskade elevtalen på Sunnanäng 
innebär att höstterminens utökning inte kommer att genomföras. Resurser 
motsvarande 173.745 kronor kommer således ej att nyttjas. 
 
De merkostnader som rektorsområdet får p g a förändringen uppgår till totalt 
37.800 kronor, vilket innebär ett utrymme för 135.000 kronor för fritids-
hemsverksamheten. Skolan låga elevtal gör dock att kostnaden per elev stiger, 
vilket totalt sett innebär att de resurser som tilldelats Sunnanäng för år 2001 
behövs för att driva verksamheten. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att inte genomföra upphandling av fritidshemsplatser på Gullberna Park 
 under 2001. 
 
Beslutsförslag  
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden ta beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
 
------------------------------------ 
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Yrkanden 
Claes Bothén, kd, yrkar med hänvisning till borgerliga gruppens budgetförslag 
 
att Barn- och ungdomsnämnden inför tillägg i elevpengen för bidrag till 
 skolor som bedriver skolbarnsomsorg och fritidshemsverksamhet.  
 
Christina Mattisson yrkar på socialdemokratiska gruppens vägnar avslag 
på Claes Bothéns förslag samt yrkar följande tillägg till tjänstemanna- 
förslaget 
 
att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att per den 2001-01-01 
 upphandla fritidshemsplatser motsvarande Karlskrona Montessorifri- 
 skola behov på Gullberna Park. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns yrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå detsamma. 
 
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att inte genomföra upphandling av fritidshemsplatser på Gullberna Park 
 under 2001 
 
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att per den 2001-01-01 
 upphandla fritidshemsplatser motsvarande Karlskrona Montessorifri- 
 skolas behov på Gullberna Park. 
 
_________________ 
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C-U Persson   2001.159 212 
Samhällsbyggnadsförv. 
Akten 

 
§ 77 
Yttrande över översiktsplan 2001 
 
Ärendet föredrages på Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i augusti.  
 
----------------------------- 
 
Nämnden har för yttrande erhållet förslag till ny kommunal översiktsplan. 
Planen behandlar främst den framtida markanvändningen för kommunens 
fysiska expansion. 
 
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter, förskola och grundskola, nämns 
ett flertal gånger tillsammans med andra mjuka områden under olika avsnitt i 
översiktsplanen. Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot det som 
framförs under dessa rubriker. 
 
Barn- och ungdomsnämnden vill i detta sammanhang speciellt betona följande 
- vid stora bostadsexploateringar måste lämplig mark reserveras för nya 
 förskoleenheter och eventuellt också för grundskoleenheter 
- dagens föräldrar ställer höga krav på säkra skolvägar och närhet till 
 nämndens anläggningar 
-  befolkningsprognosen med en vision om 10.000 nya kommuninnevånare ger 
 kapacitetsproblem inom nämndens verksamheter. Det är dock svårt att 
 bedöma vilka enheter som behöver förstärkas. 
 
I övrigt finner nämnden förslaget till ny översiktplan intressant och har intet att 
erinra. 
 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  till Samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrande enligt ovan. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_____________________ 
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   2001.005 611 

S Ohlsson 
Kommunfullmäktige  
Akten 

 
§ 78 
Yttrande över motion angående etablering av dagis och fritids vid Skrävle 
skola 
 
Motion har inkommit från Jörgen Johansson, c, och Anne-Louise Rosell, s,  
angående etablering av dagis och fritids vid Skrävle skola. 
 
I motionen tas upp den positiva befolkningsutveckling som skett i området 
kring Sälleryd och Skrävle. Skrävle skola har dock inte haft någon större elev- 
ökning. Anledningen till detta är enligt motionen att barnomsorgsplatser och 
fritids saknas vid skolan. 
 
Läsåret 2001-2002 har Skrävle skola 28 elever år f-6 (8 av dessa elever 
kommer från annat upptagningsområde). I Skrävle skolas upptagningsområde 
finns 30 elever i dessa åldrar. 10 elever har valt att gå på annan skola. 
Elevantalet per läsår sedan 1995/96 är stabilt mellan 26 och 33 elever. 
Barnomsorgen i området har lösts i familjedaghem. 14 förskolebarn från detta  
upptagningsområde är placerade i förskolor i andra områden. 
 
Diskussioner har förts inom förvaltningen att utveckla verksamheten vid 
Skrävle skola till en verksamhet för barn i förskola, fritidshem och skola  
f - år 2/3. 
Denna utvecklingsidé kommer att diskuteras vidare inom förvaltningen. Under 
hösten kommer föräldrarna att inbjudas för att informeras och delta i 
diskussionen. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden yttra sig enligt ovan- 
stående förslag. 
 
Bo Palmgren, c, avvaktar med ställningstagande till nämndens augustisamman- 
träde. 
 
-------------------------------  
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
 
Särskilt yttrande 
Bo Palmgren, c, lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet. 
 
_______________________  
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   2001.142 610 

A Lindell 
Kommunfullmäktige  
Akten 

§ 79 
Yttrande över motion angående ökad valfrihet för föräldrar med småbarn 
 
Kristdemokraterna har inkommit med motion angående ökad valfrihet för 
föräldrar med småbarn.  
 
I motionen hänvisas bl a till FN:s barnkonvention artiklarna 7 och 18 vilka 
uttrycker att barn har rätt till att så långt möjligt bli omvårdat av sina föräldrar 
samt att konventionsstaterna är skyldiga att ge lämpligt bistånd till vårdnads- 
havare då de fullgör sitt ansvar för barnens uppfostran. 
 
Kristdemokraterna vill utöka valfriheten och stödja familjer som av olika 
anledningar vill ordna sin barnomsorg genom att själva ansvara för den direkta 
omvårdnaden på hel- eller deltid. Detta föreslår man ska ske genom att ge 
föräldrarna ersättning som dagbarnvårdare fram till barnet fyller fyra år. För att 
få ut ersättning ska krävas att man tar emot minst ett utomstående barn. Då ska 
ersättning utgå för egna och utomstående barn. 
 
Enligt motionären riskerar riksdagens beslut om maxtaxa att på olika sätt styra 
upp den enskildes möjlighet att välja annan barnomsorg än den kommunala. 
Dessutom har de borgerliga partierna i riksdagen lämnat ett eget förslag på 
reform som ska ge den enskilde större utrymme för egna val och som fördel- 
ningspolitiskt skulle gynna de med låga inkomster jämfört med maxtaxan. 
 
Med stöd av vad som anförs i motionen begär Kristdemokraterna  
att Kommunfullmäktige uppdrar åt Barn- och ungdomsnämnden att införa 
 regler enligt motionens intentioner.  
 
Förslag till yttrande 
I förslag till yttrande över motionen redovisas redovisas vad skollagen kap 2 a 
föreskriver om förskoleverksamhet, vilka krav som ställs avseende förskole- 
verksamhetens uppgift, organisation och innehåll. 
 
Vidare anges att de bidrag som kommunen kan få vid införande av maxtaxan 
avser att täcka kostnader som uppstår om maxtaxan införs. Övriga statsbidrag 
som finns att få är också villkorat till att maxtaxa införs. 
 
Exempel på ett antal frågeställningar som behöver utredas beroende på hur den 
föreslagna omsorgsformen skall organiseras bl a: 
-  vilka villkor som skall gälla för anställningen 
- administrationen av och ansvar för verksamheten 
- olika krav vad gäller verksamheten 
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Den verksamhet som föreslås i motionen omfattas inte av det som i skollagen 
definieras som förskoleverksamhet. För att ta ställning till om det som föreslås 
i motionen kan genomföras, som ett alternativ till övrig förskoleverksamhet, 
krävs ett omfattande utredningsarbete. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden ta beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
 
------------------------------- 
 
Yrkanden 
Christina Mattisson, s, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Claes Bothén, kd, yrkar att Barn- och ungdomsnämnden föreslår fullmäktige 
att ge Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda de problemställ-
 ningar som motionen föranleder, anställningsförhållanden m m och 
 därefter komma med förslag hur motionens intentioner skall genomföras. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns yrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_____________________ 
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C-U Persson   2001.212 160 
Kommunstyrelsen  
Akten 

§ 80 
Yttrande över säkerhetspolicy, Karlskrona kommun 
 
Föredragning av ärendet sker på nämndens augustisammanträde. 
 
--------------------------------- 
 
Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från Barn- och ungdomsnämnden över 
förslag till ny säkerhetspolicy för Karlskrona kommun. 
 
Från Barn- och ungdomsförvaltningen handlar det mest om att förebygga 
brand, inbrott och skadegörelse. Förvaltningen deltar redan aktivt på tjänste- 
mannanivå i detta riskhanteringsarbete 
 
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot innehållet i säkerhets- 
policyn utan ser det positivt att arbetet får en fast politisk förankring. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att tillstyrka förslaget om säkerhetspolicy för Karlskrona kommun. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
___________________ 
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M Svensson    2001.101 610 
Kommunfullmäktige  
Akten 

§ 81 
Yttrande över motion angående differentierade elevbidrag till rektors- 
områdena 
 
Centerpartiet i Karlskrona föreslår i motion daterad 2001-02-20 att det från och 
med internbudgeten 2002 inom Barn- och ungdomsförvaltningen tillämpas ett 
differentierat bidragssystem, där rektorerna får kompensation för den 
merkostnad som uppstår vid drift av mindre skolor. 
 
Motionärerna menar att rektorer som har mindre skolor i sina rektorsområden 
sedan år tillbaka framkastat tankar och förslag om nedläggning av skola i eget 
område av kostnadsskäl. Mest utsatta för dylika ”hot” har, enligt motionärerna 
varit Aspö och Skrävle skolor. 
 
Förslag till yttrande 
Under hösten 2000 arbetade en arbetsgrupp inom Barn- och ungdomsför-
valtningen med uppdraget att ta fram en ny resursmodell. Denna modell antog 
Barn- och ungdomsnämnden vid sammanträde 2000-11-22, § 116. Den nya 
resursfördelningsmodellen tillämpas från 2001. Modellen bygger i hög grad på 
en schabloniserad fördelning per samverkansområde. Skälet till denna 
fördelningsnivå är att behovet av justeringar för olikheter försvinner. 
Samverkansområdet som har kunskaper om den lokala situationen ansvarar för 
att tilldelade medel fördelas, i samverkan, mellan de i samverkansområdet 
ingående rektorsområdena. 
 
I samband med ovanstående beslut fick Barn- och ungdomsförvaltningen i 
uppdrag att utreda om det finns olikheter i förutsättningarna mellan sam-
verkansområdena som bör beaktas i 2002 års resursfördelning. Detta arbete 
förväntas  vara avslutat senast den 31 oktober för att en eventuell förändrad 
modell skall kunna tillämpas inför 2002 års internbudget. I detta arbete 
kommer bl a den frågeställningen som väckts av motionärerna att diskuteras. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
att Barn- och ungdomsnämnden, i det arbete som pågår kring en översyn 
 av den nuvarande resursfördelningsmodellen, beaktar motionen om 
 eventuella differentierade elevbidrag till rektorsområdena 
 
att motionen därmed anses vara besvarad. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet  föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet 
med tjänstemannaförslaget. 
 
-------------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat att föreslå Kommunfull-
mäktige besluta 
 
att Barn- och ungdomsnämnden, i det arbete som pågår kring en översyn 
 av den nuvarande resursfördelningsmodellen, beaktar motionen om 
 eventuella differentierade elevbidrag till rektorsområdena 
 
att motionen därmed anses vara besvarad. 
 
__________________ 
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§ 82 
Utseende av ledamot i arbetsutskottet 
 
Ärendet utgår och återkommer vid senare tillfälle. 
 
____________________ 



   2001-08-22 41  
 
 
 
 
 
§ 83 
Utseende av kontaktpolitiker i Rödeby rektorsområde och Stubbens 
föräldrakooperativ 
 
Ärendet utgår och återkommer vid senare tillfälle. 
 
______________________ 
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I Bergström 
 
 
 
§ 84 
Kurser och konferenser 
 
Socialnämnden har inbjudit till diskussionsmöte kring introduktion av 
flyktingar i vår kommun. 
 
Tid Måndagen den 27 augusti 2001 kl 08.30-12.00 
 
Plats Gullberna Park, Karlskrona. 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt Claes Bothén och Karl-Gösta Svenson 
att delta i diskussionsmötet. 
 
Ingrid Bergström ombesörjer anmälningarna. Övriga intresserade anmäler själv 
sitt deltagande till Socialförvaltningen. 
 
_________________  
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C Fors 
A Eklund § 85 
S Ohlsson Övriga ärenden 

 
1. Trossögårdens lekytor 
 
Annicka Engblom, m, ställer frågor med anledning av uppgifter i media 
om Trossögårdens lekytor. 
 
Solvig Ohlsson kommer tillsammans med Tekniska förvaltningen och 
representanter för kv Lagerbjelke att se över förslag till begränsning av 
lekytorna. 
 
2. Behöriga lärare 
 
Annicka Engblom, m, ställer frågor om antalet behöriga lärare inom 
förvaltningen samt hur regeringsförslaget om utbildning av obehöriga lärare 
påverkar nämndens budget. 
 
Christer Fors redovisar att rekryteringen av lärare är klar. Vi har 15-20 
obehöriga lärare, men dessa är mestadels behöriga för ex vis andra års- 
kurser/ämnen. 
Kostnaderna för utbildning av obehöriga lärare enligt regeringens förslag håller 
på att beräknas. 
 
3. Information och profilering av skolor 
 
Annicka Engblom, m, ställer frågor om information och profilering av de olika 
skolorna. 
 
Ordföranden återkommer i frågan. 
 
4. Handikappade barn 
 
Kerstin Andersén, s, ställer frågan om varje rektorsområde har en handlings- 
plan med information om handikappet, attityder m m. Vidare ställes fråga 
hur Handikapprådet behandlar dessa frågor. 
 
Anja Eklund informerar om att någon särskild allmän plan ej finns, men att 
det för varje elev skall göras upp individuella utvecklingsplaner och åtgärds- 
program. 
 
Solvig Ohlsson meddelar att Handikapprådet ej tagit upp denna fråga. 
 
Ordföranden uppdrar åt Solvig Ohlsson att ta med sig frågan till Handi- 

 kapprådet.
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- § 86 
 Meddelanden 
 

Kommunfullmäktige  2001.72 102 
  § 93 
  Kommunala val 
  Fullmäktige har utsett Kerstin Jonsson, v, till 
  ledamot i Barn- och ungdomsnämnden efter 
  Lohla De Bie och Per-Axel Persson, v till 
  ersättare 
 
Kommunfullmäktige 2001.271 005 
 § 100 
 Hem PC-paket – ett datorerbjudande för att 
 vidga datakunskaperna hos personal och 
 politiker 
 
Kommunfullmäktige 2001.270 004 
  § 101 
  Avgiftspolicy för kopior, bevis och registerutdrag 
  m m   
 
Kommunfullmäktige 2001.115 042 
  § 102 
  Delårsbokslut den 30 april 2001 – Karlskrona 
  kommun och kommunkoncern 
 
Kommunfullmäktige 2001.47 629 
  § 106 
  Svar på motion om Service Learning i   
  grundskolan (medborgarutbildning) 
 
Kommunfullmäktige 2000.75 100 
  § 107 
  Svar på motion om inrättande av kommunal 
  garanti 
 
Kommunfullmäktige 1997.365 319 
  § 112 
  Svar på motion om bussficka vid Holmsjö- 
  skolan 
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Kommunfullmäktige 2000.380 106 
  § 113 
  Svar på motion om samverkansmodell mellan 
  kommun, landsting, försäkringskassa och 
  länsarbetsnämnd 
 
Skolverket 2000.98 63 
  Beslut angående uppskjuten start för Futurum, 
  en fristående grundskola och förskoleklass i 
  Karlskrona kommun 
 
Hermine Plantin, 2000.98 631 
Futurum Hermine Plantin meddelar gruppledarna i  
  oppositionen att friskolan Futurum ej startar i 
  augusti 2002 
 
Hermine Plantin 2000.98 631 
  Hermine Plantin meddelar att hon ej ämnar starta 
  friskolan Futurum år 2002. 
 
Lokala styrelsen Sammanträdesprotokoll 2001-05-21 
Sturköskolan 
 
Lokala styrelsen Sammanträdesprotokoll 2001-06-13 
Sturköskolan 
 
Lärarnas Riksförbund 2001.300 611 
och Lärarförbundet  Svar på enkät till Lärarförbundens medlemmar 
  angående behov av tjänster samt möjliga  
  besparingar  
 
Erik Björnberg 2001.155 046 
  Redogörelse för erhållet stipendium ur  
  Karlskrona skolväsendes samfond -  
  Reseberättelse från studieresa Kiruna-Abisko- 
  Tarfala  
 
Elisabeth Lundell Ett varmt tack för det trevliga postogrammet 
  på födelsedagen 
 
__________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 14.05 
 
Beslutande Patrik Hansson, s ordförande  
 Christina Mattisson, s 1:e vice ordförande 
 Claes Bothén, kd 2:e vice ordförande 
 Göran Eliasson, s i ledamots ställe  
 Kerstin Andersén, s ledamot 
 Eva-Britt Dahlström, s ledamot 
 Ingvar Bergljung, s i ledamots ställe 
 Nadja Medic, s                       ledamot (fr kl 13.30) 

 Marie-Louice Norethun, m i ledamots ställe 
 Thomas Nilsson, m ledamot (kl 08.30-12.00)  
 Inga-Lill Siggelsten, kd i ledamots ställe (kl 08.30-10.25, 13.30-14.05) 

 Ann-Louise Trulsson, m i ledamots ställe (fr kl 10.25) 

 Karl-Gösta Svenson, m ledamot 
 Arto Valtonen, v ledamot (kl 08.30-12.00) 

 Per-Axel Persson, v i ledamots ställe 
 Bo Palmgren, c ledamot 
 Jan-Olof Petersson, fp ledamot 
 
   forts nästa sida 
 
 
 
 
Utses att justera Christina Mattisson    
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-10-03 kl 16.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 86-92
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerande _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2001-10-03 
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga deltagande Inga-Lill Siggelsten, kd  ersättare (kl 10.25-12.00) 

 Peter Rihs, kd  ersättare 
 
 Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Mats Svensson  ekonomichef 
 Torsten Karlsson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Anita Lindell  pedagogisk samordnare  
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
 Christer Ericsson  IT-samordnare  
 Els-Mari Furuvall  rektor/Litorina 
___________________________________________________________________  
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S Ohlsson   2001.344 106 (Generationsmöten) 

E-M Furuvall 
Akten 

§ 86 
Aktuell information     
 
1. Välkommen 
 
Ordföranden hälsar nya ledamoten Arto Valtonen, v och nya ersättaren 
Ingvar Bergljung, s, välkommen till arbetet i Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Ordföranden hälsar även nye ekonomichefen Torsten Karlsson välkommen.   
  
2. Yrkesinspektionens protokoll 
 
Solvig Ohlsson redovisar Yrkesinspektionens protokoll avseende Trossö och 
Spandelstorps rektorsområden. 
Förvaltningen har åtgärdat det mesta av anmärkningarna i protokollen, bl a 
akustikproblem, värme- och solskydd, ventilationsproblem, byggt om 
provisorisk avdelning på Trossögården, byggt om spånsug på Vedebyskolan, 
åtgärdat brister i Träningsskolan på Spandelstorpskolan. 
 
Bättre sophantering planeras och lärararbetsplatser m m är under beredning. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.   
 
3. Rapport om Generationsmöten (seniorer) 
 
Els-Marie Furuvall, Litorina informerar om verksamheten med seniorer ute i 
rektorsområdena. Det är ett samarbete mellan Litorina folkhögskola, 
pensionärsorganisationerna och Barn- och ungdomsförvaltningen.   
Verksamheten inleds med en veckas kurs med deltagande av representanter 
från alla Barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter, där pensionärerna 
får informationen om dagens skola. Verksamheten pågick hela läsåret 
2000/2001. Förra året deltog sex seniorer i åldrarna 40-82 år. Vissa deltog i 
verksamheten flera dagar i veckan, andra under vissa timmar. I år har tio 
deltagare anmält sig. 
 
Seniorerna har varit mycket uppskattade både bland barn och personal och 
Els-Marie Furuvall hoppas att verksamheten växer för varje år. 
 
Ordföranden framför ett stort tack till Els-Marie Furuvall, tjänstemän och 
seniorer.   
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A Lindell   2001.345 619 
Akten 

 
4. Elevers och föräldrars attityder till grundskolan år 2001 
 
Enligt den av Barn- och ungdomsnämnden fastställda skolplanen har elev- och 
föräldraenkät genomförts riktad till elever i avgångsklasserna i grundskolan 
och grundsärskolan. 
 
I en sammanfattning redovisas attityderna till skolan utifrån olika perspektiv 
såsom demokrati, skolans styrning och måluppfyllelse, barns och ungas rätt att 
lyckas i skolan, livslångt lärande, skolans sociala miljö samt skolan som en 
integrerad del av samhället. 

 
Undersökningens resultat redovisas med utgångspunkt ifrån de nationella styr- 
dokumenten, skollag och andra förordningar. 
 
Undersökningen ger ingen entydig bild av hur skolan fungerar i ett demokra-
tiskt perspektiv. Delar av resultaten visar på att vi har en demokratisk skola 
medan andra resultat pekar på brister i demokratin. 
 
Föräldrarna har ett lågt förtroende för de ansvariga för skolan. Både föräldrar 
och elever anser dock att skolan lyckas bra med att ge kunskaper och färdig- 
heter i de olika ämnena.  
 
Resultaten visar att det behövs förändringar för att främja ett livslångt lärande. 
Skolan behöver utveckla undervisningsformer där eleverna själva kan agera 
och skolarbetet bör organiseras och utformas så att det känns lustfyllt och 
mindre stressande. 
 
Majoriteten av eleverna trivs med skolan och andra elever och lärare. De 
känner sig lugna och trygga i skolan och upplever sig bli rättvist behandlade. 
Lärarna behandlar pojkar och flickar lika. 
Trots detta visar undersökningen att det finns stora brister i de sociala 
förhållandena på skolan. Dåligt bemötande i form  av grovt språkbruk, våld och 
rasism måste uppmärksammas. 
 
Omvärldskontakterna bör öka.  
 
Rapporten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet ute i rektors- 
områdena. 
 
Informationen tas till dagens protokoll.  
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C Ericsson 
S Ohlsson 5. ITiS 

 
Christer Ericsson informerar om ITiS (IT i Skolan). 
 
Uppdraget innebär 
- kompetensutveckling av 70.000 lärare i landet 
- multimediadator till varje deltagande lärare 
- e-postadresser till alla lärare och elever 
- förbättra tillgängligheten till Internet 
- stödja svenska och europeiska skoldatanäten 
- stödja elever med funktionshinder 
- dela ut pris för utmärkta pedagogiska insatser. 
 
I Karlskrona har 551 pedagoger deltagit/kommer att delta i kompetens-
utvecklingen. Deltagande lärare har fått låna en dator. Målsättningen är 
Internetanslutning till samtliga skolor och e-postadress till samtliga lärare och 
elever. Till hösten 2002 kommer det att vara utbyggt att omfatta 12.000 
personer. Samarbete sker med IT-enheten i Ruthensparre. 
 
12,2 mkr har erhållits i statliga medel för verksamheten. 
Som en uppföljning kommer medel från KK-stiftelsen att användas för att ge 
stöd ute i verksamheten 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
6. Barnomsorgssituationen fram till mars-april 2002 
 
Solvig Ohlsson redovisar barnomsorgssituationen september 2001 – mars/april 
2002.  
 
Ytterligare information kommer till nämndens oktobersammanträde. 
 
 
7. Handikappfrågor 
 
Kerstin Andersén, s, tog vid föregående sammanträde upp problemställningar 
för handikappade barn och ungdomar. 
 
Solvig Ohlsson informerar om att Handikapprådet uppmanat Barn- och 
ungdomsnämnden att ha kommunala handlingsplaner vad gäller handikappade 
barn och ungdomar.  
 
___________________ 
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- § 87 
 Delegationsärenden 
 

Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen, 
utvecklingschefen och pedagogiske samordnaren redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    2001-09-26 7 
 
 

P Olsson     2001.115 042 
M Svensson     
P Svensson 
A-C Östbergh 
Kommunstyr. § 88 
Samtl R Delårsbokslut per den 2001-08-31 
Intendenter 
Akten Mats  Svensson redovisar delårsbokslut för januari-augusti 2001. 

Driftbudgeten omsluter för närvarande 702,8 mkr, varav kommunbidraget utgör 
634,3 mkr och övriga externa och interna intäkter 68,5 mkr. 
 
Till 13 rektorsområden med förskola-grundskola har enligt senaste resurs- 
fördelningen delats ut 467,9 mkr. 
 
Övriga stora budgetposter är (brutto): 
- hyror/lokaler 112,8 mkr 
- särskola   22,8 mkr 
- gemensamt (kapitalkostnader, personal- 
 socialt m m)  31,5 mkr 
- friskolor och enskilda förskolor  36,2 mkr 
- skolskjutsar  11,5 mkr 
- barn- och ungdomskontoret   8,1 mkr 
 
Ekonomiskt ingångsläge 2001 
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut ett negativt ekonomiskt 
resultat på 5,4 mkr, vilket var ett sämre resultat än prognoserna visat. Det 
negativa resultatet överensstämde i stort med det sammantagna resultatet för 
rektorsområdena. Av det totala underskottet utgjorde ca 2,5 mkr förändring av 
ferielöneskuld och semesterlöneskuld till lärare och övrig personal. 
 
Internbudget/resursfördelning 2001 
Fr o m 2001 tillämpas en ny resursfördelningsmodell inom förvaltningen. 
Denna modell skall framförallt ge rektorsområdena bättre budgetförutsätt-
ningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets 
början. Arbetet med en översyn av denna modell har påbörjats och beräknas 
vara klart under slutet av oktober månad. 
 
Någon reserv för oförutsedda kostnader har inte budgeterats. 
 
Händelser under 2001 
- En ny förskoleavdelning på Hasslö har öppnats i augusti. 
- Då inga kompletta anbud inkommit har den planerade upphandlingen av en 
 förskoleavdelning i Nättraby ej kunnat genomföras. I stället kommer föräldra- 
 kooperativet Nätet att utöka sin verksamhet med en avdelning i början av 
 2002. 
- Nättrabyskolan står färdig inför höstterminen.  
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- Om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan till en modern F-9 skola påbörjas 
 under oktober månad. 
- Förprojektering av Trossöskolan pågår. 
- Karlskrona Montessorifriskola AB har startat skolverksamhet år F-3 samt 
 fritidshem på Gullberna Park. 

 
Ekonomiskt utfall januari – augusti 2001 
Periodens resultat slutar på +21,5 mkr. Resultatet för motsvarande period 2000 
var +13,9 mkr. 
 
Investeringsbudgeten är på 9,2 mkr. Fram till och med den 31 augusti har 3,8 
mkr förbrukats. Bedömningen som görs på helår är att investeringsmedlen, 
trots en relativt låg investeringstakt hittills, kommer att förbrukas under året. 
 
Prognos för 2001 
Årets första budgetuppföljning visade ett årsresultat som pekade på ett under- 
skott på ca 11 mkr. Detta gjorde att analysarbetet jämsides med analys av 2000 
års resultat också inriktades på en analys av nuläget 2001 och vilka åtgärder 
som skulle erfordras för att nå balans i ekonomin för innevarande år. 
 
De åtgärder som vidtogs för att uppnå balans i ekonomin blev en kombination 
av ytterligare tillskott från Kommunfullmäktige (6 mkr), en anpassning i verk- 
samheterna till befintliga ramar (med undantag av Spandelstorps rektors-
område). Dessutom tillkom ytterligare krav på budgetanpassning i såväl 
rektorsområdena som centrala anslag. 
 
Av de prognoser som rektorsområdena lämnat framgår att ett flertal rektors-
områden nu uppvisar obalans i ekonomin. En analys av områdenas förväntade 
resultat pågår. Rektorsområdenas uppdrag är bl a att ha balans i ekonomin. Vid 
en konflikt mellan mål och medel gäller tilldelade medel. 
 
Beräknade avvikelser där verksamheten av olika anledningar ger överskott är 
skolskjutsar, resurscentrum, lokaler, finansiella poster och barnomsorgs-
avgifter. 

 
En samlad bedömning är därmed att förvaltningens resultatprognos för 2001 
slutar på +/-0. 
 
Bedömningen är att budgeten således under inga förhållanden medger några 
nya satsningar alternativt oförutsedda kostnader/minskade intäkter under 
budgetåret 2001. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har lämnat beslutsförslag vid arbets- 
utskottets sammanträde.  
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Yrkanden 
Claes Bothén, kd yrkar följande tilläggsförslag 
att Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till oktober- 
 sammanträdet göra en beräkning av antal barn till arbetslösa föräldrar 
 som finns i barnomsorgen under 2:a halvåret 2001, samt 
att förvaltningen redovisar ekonomiskt underlag för ovanstående för att 
 kunna redovisa detta till kommunstyrelse och fullmäktige. 
 
Christina Mattisson, s, yrkar följande tilläggsförslag 
att berörda rektorsområden till nämndens oktobersammanträde redovisar  
 att åtgärder vidtagits så att balans uppnås i ekonomin 2001 samt 
att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att till nämndens 
 oktobersammanträde redovisa en plan för hur resterande del av 
 investeringsbudgeten kommer att användas. 
 
Claes Bothén yrkar bifall till Christina Mattissons tilläggsförslag. 
Christina Mattisson yrkar bifall till Claes Bothéns förslag. 
 
Propositionsordning och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Således beslutar Barn- och ungdomsnämnden för egen del 
 
1. att ge förvaltningen i uppdrag att till oktobersammanträdet göra en 
 beräkning av antal barn till arbetslösa föräldrar som finns i barnomsorgen 
 under 2:a halvåret 2001 
 
2. att förvaltningen redovisar ekonomiskt underlag för ovanstående för att 
 kunna redovisa detta till kommunstyrelse och fullmäktige 
 
3. att berörda rektorsområden till nämndens oktobersammanträde redovisar  
 att åtgärder vidtagits så att balans uppnås i ekonomin 2001 samt 
 
4. att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att till nämndens 
 oktobersammanträde redovisa en plan för hur resterande del av 
 investeringsbudgeten kommer att användas. 



   2001-09-26 10 
 
 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att överlämna delårsbokslutet för januari – augusti 2001 till 
 Kommunstyrelsen   
 
_______________ 
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Arto Valtonen    2001.150 001 
Per-Axel Persson 
I Bergström 
Akten § 89 

Utseende av ledamot och ersättare i arbetsutskottet 
 
I arbetsutskottet föreligger två vakanser, en ordinarie och en ersättare för 
vänsterpartiet. 
 
Vänsterpartiet föreslår att Arto Valtonen utses till ordinarie ledamot och Per-
Axel Persson till ersättare. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutar 
 
att utse Arto Valtonen, v, till ordinarie ledamot i arbetsutskottet och 
Per-Axel Persson, v, till ersättare. 
 
___________________ 
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Arto Valtonen    2001.66 001  
Per-Axel Persson 
Berörda områden 
I Bergström § 90 
Akten Utseende av kontaktpolitiker 

 
Uppdraget som kontaktpolitiker i följande områden är vakanta: 
- Wämö rektorsområde, Montessori föräldrakooperativ, Ankaret föräldra- 
 kooperativ, friskolan Musikugglan (1 s-politiker) 
- Lyckeby rektorsområde inkl särskolan, Kronotorp rektorsområde, Fyruddens 
 skola, Skutan föräldrakooperativ, Friskolan Svettpärlan, Montessorifriskolan 
 (1 v-politiker) 
- Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan, Tant Grön personalkooperativ 
 (1 s-politiker) 
- Rödeby rektorsområde, Stubbens föräldrakooperativ (1 v-politiker)  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Arto Valtonen, v, till kontaktpolitiker i Lyckeby rektorsområde 
inkl särskolan, Kronotorp rektorsområde, Fyruddens skola, Skutan föräldra-
kooperativ, Friskolan Svettpärlan, Montessorifriskolan 
 
att utse Per-Axel Persson, v, till kontaktpolitiker i Rödeby rektorsområde, 
Stubbens föräldrakooperativ. 
 
S-gruppen avvaktar med förslag till kontaktpolitiker i övriga berörda områden. 
 
__________________ 
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§ 91  
Övriga ärenden 
 
1. Nytt datum för nämndsammanträdet i december 
 
Ordföranden föreslår nytt datum för nämndsammanträdet i december. 
Sammanträdet föreslås flyttas från den 19 december till den 17 december 
och förläggas ute på en skola, förslagsvis Nättrabyskolan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att förlägga nämndens decembersammanträde till den 17 december. 
Lokal meddelas senare. 
___________________ 
 
2. Inbjudan till Fyruddens skola 
 
Fyruddens skola har inbjudit politikerna i nämnden till en diskussionsträff. 
Ordföranden och vice ordförande har för avsikt att besöka Fyrudden. 
Övriga politiker är välkomna och kan göra överenskommelse om tidpunkt. 
 
 
3. Sunnadalsskolans ombyggnad 
 
Bo Palmgren, c, ställer frågor i ärendet angående Sunnadalsskolans 
ombyggnad.   
 
 
4. Kontaktpolitikerbesök 
 
Ann-Louise Trulsson, m, ställer frågor om formerna för kontaktpolitiker- 
besök. 
 
 
5. Praoplatser 
 
Göran Eliasson, s, ställer frågan om föräldrarna har någon skyldighet att ordna 
praoplatser åt sina barn. 
 
Kurt Edvinsson redovisar den samverkan som pågår med arbetsmarknaden för 
att ordna praoplatser. Det är dock svårigheter att ordna platser i den omfattning 
som behövs, varför skolorna är tacksamma för den hjälp föräldrarna kan 
erbjuda.   
 
___________________ 
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 § 92 

Meddelanden  
 
Kommunstyrelsen  2001.309 049 
  § 129 
  Beslut att förenkla för kommunmedborgarna att 
  betala sina räkningar genom att erbjuda Autogiro 
   
Kommunfullmäktige  2001.72 102 
  § 120 
  Avsägelser av kommunala uppdrag 
  Rickard Ferm, s, har den 24 juni 2001 avsagt sig 
  uppdraget som ledamot i Barn- och ungdoms-
  nämnden   
 
Kommunfullmäktige  2001.72 102 
  § 121 
  Kommunala val 
  Fullmäktige utser till och med den 31 december 
  2002 i Barn- och ungdomsnämnden: 
  Ledamot André Gustavsson, s, efter Rickard 
  Ferm  
  Ersättare Ingvar Bergljung, s, efter André  
  Gustafsson 
  Ledamot Arto Valtonen, v, efter Kerstin Jonsson 
 
Kommunfullmäktige 2001.337 020 
  § 127 
  Beslut om önskad sysselsättningsgrad och  
  flexibla arbetstider (tillgång – efterfrågan på en 
  jämställd personal) 
 
Kommunfullmäktige  2000.364 440 
  § 134  
  Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun 
 
Kommunfullmäktige 2001.171 701 
  § 136 
  Ändring av Vårdförbundet Blekinges förbunds- 
  ordning 
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 Kommunfullmäktige 2001.89 620 
   § 142 
   Svar på motion om ”En skola fri från mobbing
  
 

Lokala styrelsen Protokoll från sammanträde 2001-08-27 
Sturköskolan 
 
Kerstin Jonsson Med anledning av att hon avsäger sig uppdraget 
  som ledamot i Barn- och ungdomsnämnden 
  sänder hon en hälsning till ordförande och  
  ledamöter i Barn- och ungdomsnämnden och 
  tackar för det fina arbetsklimat som råder där. 

 
 Astrid Bärtfors Ett hjärtligt tack för uppvaktning i samband med 
   pensionering 
 
 Styrelsen för Skol-IF  Ett tack för uppvaktningen på Mörtsjölägrets  
 Mörtsjöåsen 75-årsjubileum 
 
 Siv Holmberg och  Ett stort tack för uppvaktningen vid   
 Karl-Göran Kennland pensionsavgången på Bubbetorpsgård den 30 juli 
   2001 
 
 ____________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 14.10 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Christina Mattisson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Göran Eliasson (s)  i ledamots ställe 
 Kerstin Andersén (s)  ledamot 
 Eva-Britt Dahlström (s)  ledamot 
 Eva-Marie Malmgren (s)  i ledamots ställe (fr § 93 p 3 föredragning) 

 Nadja Medic (s)                        ledamot (fr § 94 beslut) 

 André Gustavsson (s)  ledamot 
 Annicka Engblom (m)  ledamot 
 Thomas Nilsson (m)  ledamot  
 Ann-Louise Trulsson (m)  i ledamots ställe 
 Inga-Lill Siggelsten (kd)  i ledamots ställe 
 Arto Valtonen (v)  ledamot 
 Bo Palmgren (c)  ledamot (§ 93 föredragning) 

 Peter Rihs (kd)  i ledamots ställe (fr § 94 beslut) 

 Jan-Olof Petersson  (fp)    ledamot 
 
   forts nästa sida 
 
 
 
 
Utses att justera    
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-10-31 kl 15.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 93-101
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2001-11-01  
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga närvarande Per-Axel Persson (v)  ersättare 
 Peter Rihs (kd)   ersättare (§ 93 föredragning) 

 Gunilla Gustavsson (c)   ersättare (§ 93 föredragning) 

 Lena Gustafsson (fp)   ersättare (§ 93 föredragning) 

 
 Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Torsten Karlsson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Britt-Christine Arnesson  vik PA-chef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
___________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  2001-10-24 3 
 
 
 

L Bjerström, KLF 
 
 
§ 93 
Aktuell information 
 
1. FN-dagen – Barnkonventionen 
 
Jan-Olof Petersson (fp) har tagit initiativ till att manifestera FN-dagen den 24 
oktober. Med anledning härav har Liliann Bjerström, projektsamordnare för 
projektet 3 år med FN:s Barnkonvention i Karlskrona, inbjudits till nämnden 
för att informera om projektet. 
 
FN:s barnkonvention består av 54 artiklar med 4 huvudprinciper. Rättigheterna 
gäller alla barn utan diskriminering. 
- Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn. 
- Barnet har rätt till sitt liv och har rätt att utvecklas. 
- Barnet har rätt att göra sig hört och få sina åsikter respekterade 
(Artikel 3 är en portalbestämmelse) 
- Barn har fullt ut och lika stort människovärde som vuxna, men barn är sårbara 
 och behöver därför stöd och skydd.  
 
FN:s barnkonvention i Karlskrona har som mål  
- att ge utbildning och skapa förankring 
- utveckla strategier 
- göra handlingsplaner  
- skapa metoder för att följa upp exempelvis barnchecklista 
 
Projektorganisationen redovisas. Den består av 
- styrgrupp 
- barn- och ungdomsgrupp (klass 5 Tullskolan) 
- seniorgrupp 
- projektorganisation som stöd för de lokala projekten. 
 
Genomförda projekt/aktiviteter hittills i projektet 3 år med FN:s Barnkon- 
vention i Karlskrona: 
- besök av representant från barnombudsmannakansliet 
- Kick-off den 3 mars för projektet 
- månatliga sammankomster med grupperna 
- utdelning av bidrag för att arbeta förebyggande mot mobbing 
- inventering tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen av det 
 mobbingförebyggande arbetet för att kunna utveckla metoder och rutiner vid 
 fall av mobbing 
- läs- och språkinventering 
- teaterföreställningar 
- musikteaterföreställning ”Att döda en själ”. 
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   2001.2 042 (Info invest budget) 

 
 
Kommande aktiviteter: 
- Barndag den 30 oktober 
- medverkan vid fysisk planering 
- olika lokala aktiviteter 
- inbjudan  att ta del av erfarenheterna från Barnombudsmannens kansli 
 samt en uppföljning av aktiviteterna i Karlskrona den 20 november. 
 
Slutligen informerar Liliann Bjerström om projektets Logotype som skall vara 
en kvalitetsstämpel. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
 
2. Månadsvisa budgetuppföljningar samt plan för resterande del av 
 investeringsbudgeten                     
 
Torsten Karlsson redovisar prognos för månadsuppföljning av budgetanpass- 
ningar i rektorsområdena per den 30 september 2001. 
 
Följande rektorsområden visar negativ prognos: Sunnadal, Spandelstorp, 
Holmsjö, Fridlevstad, Sturkö och Särskolan. 
Sunnadals prognos hänför sig till förberedelseklasserna och Spandelstorp 
har enligt tidigare beslut fått längre tid på sig att anpassa sin budget. 
 
Rektorerna redovisar följande åtgärder för att komma till rätta med budget- 
underskottet:  
- inköpsstopp 
- restriktivitet med vikarieinsättning     
- uppmaning till personalen att ta ut sparade semesterdagar 
- viss besparing av mellanmål oh dylikt 
- indragning av smärre tjänster. 
 
Totalt visar prognosen per den 30 september 2001 ett minus om 2,762 mkr inkl 
särskolan. 
                   
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
att berörda rektorsområden till novembersammanträdet redovisar åtgärder 
för att budgeten skall komma i balans till 2001-12-31. 
 
Torsten Karlsson redovisar även en översikt av beräknad förbrukning 2001 av 
resterande investeringsbudget i rektorsområdena. 
 
Ytterligare information kommer att lämnas vid arbetsutskottets sammanträde 
i november. 
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S Ohlsson 
 
 
3. Redovisning av antalet barn till arbetslösa föräldrar som finns i 
 barnomsorgen 
 
Solvig Ohlsson redovisar antalet nyplacerade barn andra halvåret 2001. Det är 
20 småbarn under 3 år och 4 barn 3-5 år. 
I kö i dagsläget är 8 småbarn under 3 år och 3 barn 3-5 år. 
 
Redan placerade barn i verksamheten är 21 småbarn under 3 år och 54 barn 
3-5 år. 
 
Även beräknade kostnader för verksamheten redovisas. 
 
 
4. Handikappolitiska programmet 
 
Inget finns att rapportera på denna punkt. 
 
_________________ 
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- § 94 
 Delegeringsärenden 
 

Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen, 
utvecklingschefen, pedagogiske samordnaren samt av rektorerna i Fridlevstad 
och Holmsjö rektorsområden redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   

 
 
  



  2001-10-24 7 
 

P Hansson 
P Olsson   2001.254 002 
T Karlsson    
A Eklund 
K Edvinsson § 95 
A-C Östbergh Disposition av bank- och postgirokonton 
Y Skärheden 
B Gustafsson Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2001-06-18, § 62 beslutat 
Föreningssparbanken om vilka personer som har rätt att disponera Barn- och ungdomsnämndens 
Posten bank- och postgirokonton. 
Akten 

Med anledning av förändrad bemanning på vissa tjänster föreslås Barn- och 
ungdomsnämnden ändra tidigare beslut enligt följande: 
 
Beslutet gäller för Patrik Hansson, utan kontrasignering, och nedanstående 
personer, två i förening.    
 
Yvonne Skärheden Torsten Karlsson 
Birgitta Gustafsson Per Olsson 
Anja Eklund Ann-Christin Östbergh 
  Kurt Edvinsson 
 
Beslutet avser följande konton: 
Bankkonto     904 950 090-4 Postgiro       37 88 97-3 
   5220-7834  486 93 03-0 
    5110-2564  486 92 03-2 
     487 27 01-0 
     476 23 02-0  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med 
ovanstående förslag. 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att dispositionsrätten för ovanstående konton gäller för Patrik Hansson 
utan kontrasignering 
 
…………………………………. 
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att dispositionsrätten för ovanstående konton gäller för nedanstående 
 personer, två i förening (en person ur respektive kolumn). 
 
Yvonne Skärheden …………………….. Torsten Karlsson …………………….. 
 
Birgitta Gustafsson …………………….  Per Olsson …………………………… 
 
Anja Eklund ……………………………  A-C Östbergh ……………………….. 
 
   Kurt Edvinsson ……………………… 
 
___________________ 
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P Olsson   2000.377 001  
Kommunledn.förv 
Akten § 96 

Yttrande över Förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik 
administration  
 
Kommunledningsförvaltningen har översänt rubricerade förslag till samtliga 
nämnder för yttrande. 
 
Förslag till yttrande 
Barn- och ungdomsnämnden  tillstyrker förslaget med följande förslag till 
förändring: 
 
De intendenter som nämns i bilaga 3 bör i detta skede hållas utanför 
omorganisationen. 
Intendenterna har blandade funktioner och roller. Förvaltningen utreder f n 
deras funktion, för att i november avlägga rapport till Barn- och ungdoms-
nämnden. 
För närvarande har intendenterna bara till en del ekonomuppgifter.  
Sedan tjänsterna inrättades har avlastningen av rektorerna prioriterats så att 
intendenterna i flertalet fall är verksamhets- och arbetsledare för administrativ 
personal samt köks- och städpersonal.  
I detta uppdrag har de delegation av förvaltningschefen och är i funktionen att 
jämföra med rektorerna i samverkansområdena. 
Minskad sårbarhet för gruppen kan bara till mindre del tillgodoses genom den 
nya organisationen. Rektorerna är intendenternas naturliga  back-up och 
ersättare i rollen som verksamhets/arbetsledare.  
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att tillstyrka förslaget till organisation för icke nämndspecifik 
administration, med undantag för intendenterna, eftersom Barn- och 
ungdomsförvaltningen på nämndens uppdrag just nu utreder deras funktion. 
 

 Yrkanden 
Claes Bothén (kd) yrkar på borgerliga gruppens vägnar 
1.att Barn- och ungdomsnämnden avslår förvaltningens förslag till 
 yttrande samt 
2.att Barn- och ungdomsnämnden uttalar ett stöd för nätverkslösningar 
 gällande samtliga berörda personalgrupper. 
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Christina Mattisson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på 
Claes Bothéns första yrkande samt bifall Claes Bothéns andra yrkande. 
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till Claes Bothéns avslagsyrkande på 
tjänstemannaförslaget och bifall till Claes Bothéns andra yrkande. 
 
Propositionsordning och beslut 
Ordföranden ställer Christina Mattissons bifallsyrkande till tjänstemanna- 
förslaget mot Claes Bothéns yrkande om avslag på detsamma.  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Votering 
Claes Bothén begär votering. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som biträder tjänste- 
mannaförslaget röstar ja, den som biträder Claes Bothéns avslagsyrkande röstar 
nej. 
  Ja Nej 
Patrik Hansson (s) 1 
Christina Mattisson (s) 1 
Claes Bothén (kd)   1 
Kerstin Andersén (s) 1 
Eva-Britt Dahlström (s) 1 
Nadja Medic (s) 1 
André Gustavsson (s) 1 
Annicka Engblom (m)  1 
Thomas Nilsson (m)   1 
Arto Valtonen (v)  1 
Jan-Olof Petersson (fp)  1 
Göran Eliasson (s) 1 
Ann-Louice Trulsson (m)  1 
Inga-Lill Siggelsten (kd)  1 
Peter Rihs (kd)   1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat 
i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Claes Bothéns andra yrkande, 
biträtt av Christina Mattisson och Annicka Engblom. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
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Barn- och ungdomsnämnden har sålunda i enlighet med ovan redovisat 
yttrande och tilläggsförslag beslutat 
 
att tillstyrka förslaget till organisation för icke nämndspecifik 
administration, med undantag för intendenterna, eftersom Barn- och 
ungdomsförvaltningen på nämndens uppdrag just nu utreder deras funktion 
samt 
att uttala ett stöd för nätverkslösningar gällande samtliga berörda 
personalgrupper. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig mot yttrandet till förmån för eget förslag. 
Reservationen bilägges protokollet. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
______________________   
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  2001.381 006 

BUN:s ledamöter  
BoU-kontoret 
Rektorer § 97 
Intendenter  Fastställande av sammanträdesplan för år 2002 
Adm centrum 
Berörda förvaltn.  Förslag till sammanträdesplan för år 2002 har upprättats av Barn- och 
Samverkansgrupp ungdomskontoret. 
Massmedia 
HoS Arbetsutskottet uppdrar till ordföranden och sekreteraren att återkomma till 
Resurscentrum nämndens oktobersammanträde med förslag till ändrat sammanträdesdatum i 
Utveckl.centum mars.   
Akten    

--------------------------- 
 
Ordföranden föreslår att nämndens marssammanträde flyttas till måndagen den 
25 mars. 
 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer förslaget till sammanträdesplan 
för år 2002 med ovanstående ändring. 
 
__________________ 
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   2001.380 005  
  
K Edvinsson  
Akten 

 
§ 98 
Utseende av personuppgiftsombud 
 
Kurt Edvinsson ger en sammanfattning av Personuppgiftslagen som träder i 
kraft den 1 oktober 2001. Barn- och ungdomsnämnden är ansvarig för att lagen 
efterföljs. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  utse Kurt Edvinsson till personuppgiftsombud vid Barn- och 
ungdomsförvaltningen. 
 
-------------------------------- 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Kurt Edvinsson till personuppgiftsombud vid Barn- och 
ungdomsförvaltningen. 
 
______________________ 
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I Bergström 
 
§ 99  
Kurser och konferenser 
 
Rädda Barnen i Blekinge har översänt inbjudan till en Barndag 
informations/studiedag den 30 oktober 2001 ”Räkna med mig!”  
 
Kerstin Andersén och Ann-Louise Trulsson anmäler intresse för 
informationsdagen. 
 
Ordföranden beslutar om deltagande på delegation. 
Ingrid Bergström anmäler deltagarna. 
___________________ 
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S Ohlsson 
P Olsson 

§ 100 
Övriga ärenden 
 
1. Verksamhet i Sunnadalsskolan 
 
Solvig Ohlsson informerar att arkitekten fått i uppdrag att se över möjlig- 
heterna att använda del av skolan till kontorsrum för någon verksamhet. 
 
Diskussioner pågår även med Utbildningsförvaltningen för att se om någon av 
deras verksamheter kan etablera sig i Sunnadalsskolan. 
 
2. Skolmåltidsverksamheten 
 
Med anledning av artiklar i massmedia tar ordföranden upp frågan om 
kostnader för skolmåltiderna.  
Förvaltningschefen informerar om sina kontakter med de enstaka 
rektorsområden där inte budgeten fungerat. 
Då budgeten ut till rektorsområdena inte är detaljerad, har rektor möjlighet 
att prioritera olika verksamheter, exempelvis skolmåltider, på olika sätt ute 
i områdena. 
 
3. Dagbarnvårdarlokal i Tving 
 
Solvig Ohlsson informerar om de förbättringar som kommer att göras i 
dagbarnvårdarlokalen i Tving. Skolledningen skall även se över schema- 
läggningen i lokalen. 
 
Vid ett möte med tjänstemän, skolledning och föräldrar har även diskuterats 
olika lösningar på problematiken. En tänkbar annan lokal kan vara Tvings 
Folkets Hus, Församlingshemmet eller en större privat lokal. 
En lösning på lång sikt är exempelvis en förskola i Tving. 
 
Skolledningen och föräldrarna jobbar vidare på en lösning tillsammans 
med Solvig Ohlsson. 
 
____________________ 
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- § 101  
 Meddelanden 
 

Kommunfullmäktige 2001.72 102 
  § 144 
  Avsägelser av kommunala uppdrag. 
  Cecilia Eklund (s) har 2001-09-09 avsagt sig 
  uppdraget som ersättare i Barn- och   
  ungdomsnämnden.  
 
Lars Eminger 1999.461 610 
  Skrivelse till Timplanedelegationen, Statens 
  offentliga utredning med dokumentation av 
  förändringsarbetet i Karlskrona kommun  
  läsåret 2000/2001 samt planer för inne- 
  varande läsår.  

   
Skolverket 2001.373 049 
  Kommunblad med jämförelsetal för   
  huvudmän. 
 
Skolverket 2001.208 631 
  Skolverket godkänner Friskolan Svettpärlan 
  som en fristående grundskola i Karlskrona 
  år 7-9 från och med läsåret 2002/2003. 
  Godkännandet gäller under förutsättning att 
  elevantalet under startåret inte understiger 20 
  elever. 
 
Skolverket 2001.160 047 
  Beslut om statsbidrag till personalförstärk- 
  ningar i skola och fritidshem bidragsåret  
  2001/2002. 
  Skolverket tilldelar Karlskrona kommun 
  6,556 mkr för bidragsåret 2001/2002. 
 
Sturkö lokala styrelse Protokoll från sammanträde 2001-09-17. 
 
Intagningsenheten vid Verksamhetsberättelse och statistik läsåret 
Gymnasieskolan 2001/2002. 
 
Elisabeth Bjuhr 2001.155 046 
  Reseberättelse från Indonesienresa med  
  hjälp av stipendiemedel från Karlskrona  
  skolväsendes samfond. 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 14.20 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Christina Mattisson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  ledamot 
 Kerstin Andersén (s)  ledamot 
 Eva-Britt Dahlström (s)  ledamot 
 Ingvar Bergljung (s)  i ledamots ställe 
 Annicka Andersson (s) i ledamots ställe (§§ 102-108 föredragning) 

 Nadja Medic (s)                        ledamot (§§ 102-111 beslut) 

 Annicka Engblom (m)  ledamot 
 Thomas Nilsson (m)  ledamot  
 Marie-Louice Norethun (m) i ledamots ställe (§§ 102-108 föredragning) 

 Ann-Louice Trulsson (m)  i ledamots ställe (§§ 102-111 beslut)  
 Karl-Gösta Svenson (m)  ledamot 
 Arto Valtonen (v)  ledamot 
 Bo Palmgren (c)  ledamot 
 Jan-Olof Petersson  (fp)    ledamot (§§ 102-108 föredragning) 

 Lena Gustafsson (fp)  i ledamots ställe (§§ 102-111 beslut) 

   forts nästa sida 
 
 
Utses att justera Annicka Engblom   
 
Justeringens plats  
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-11-27 kl 14.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 102-111
  
 Ordförande_______________________________________  
  
 Justerare _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2001-11-27 
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga närvarande Göran Eliasson (s)  ersättare (§ 108 föredragning, §§ 102-111 beslut) 

 Annicka Andersson (s)   ersättare (§§ 102-111 beslut) 

 Ann-Louise Trulsson, (m)   ersättare (§§ 102-108 föredragning) 
 Per-Axel Persson (v)   ersättare 
 Gunilla Gustavsson (c)   ersättare 
 Lena Gustafsson (fp)   ersättare (§§ 102-108 föredragning) 

 
 Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Torsten Karlsson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Britt-Christine Arnesson  vik PA-chef 
 Anita Lindell  pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
 Brita Kindestam Mogreen rektor/Kronotorps ro  
 Mats Fredh   rektor/Kronotorps ro 
 _____________________________________________________________ 
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B Kindestam-Mogreen    2001.242 026 (sjukfrånvaron)  

M Fredh  
Br-C Arnesson 
Akten § 102 

Aktuell information 
 
1. Ny ersättare i Barn- och ungdomsnämnden  
 
Ordföranden hälsar Annicka Andersson (s) välkommen som ersättare i 
nämnden. 
 
2. Information  om Kronotorps rektorsområde  
 
Rektorerna Brita Kindestam Mogreen och Mats Fredh ger en information  om 
Kronotorps rektorsområde. De två rektorerna utöver ett gemensamt ledarskap i 
1-16 årsperspektivet. De framhåller det lärande, demokratiska och kommuni-
kativa ledarskapet.  
 
Kronotorps rektorsområde omfattar 80 anställda, ca 580 barn/elever och har en 
budget på ca 27,1 mkr. Området har ett brett upptagningsområde, både 
geografiskt och i boende- och social struktur.   
 
Man arbetar mycket med värdegrunder och grundstenarna i skolan 
- en målstyrd skola 
- kursplaner och målkriterier (i hela samverkansområdet) 
- individuella utvecklingsplaner 
- lokala arbetsplaner i rektorsområdet 
 
I alla områdets verksamheter jobbar man aktivt för en hälsofrämjande 
skola/förskola som ett EU mål 3-projekt, både för personal och elever. 
Utvärdering sker kontinuerligt. 
 
Rektorerna redovisar områdets olika verksamheter och de satsningar man gör 
inom olika områden. 
 
Ordföranden tackar för informationen. Nämnden har för avsikt att bjuda in ett 
nytt rektorsområde till varje nämndsammanträde för att få en bild av de olika 
rektorsområdena i kommunen.   
 
3.  
Redovisning av sjukfrånvarostatistik 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har som en av berörda förvaltningar av 
Kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att analysera sjukfrånvaron. 
Uppdraget gäller i första hand en analys av frånvarointervallet 28-90 dagar och 
redovisning av åtgärder för att förbättra situationen. 
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Vid mätning av tertial 1 och 2 under 2000 och 2001 finns en ökning i alla 
frånvarointervaller utom dag 14-28. Det är främst inom intervallet 28-90 dagar 
som rehabiliteringsinsatser bör sättas in för att minska långtidsfrånvaron. Efter 
6  frånvarotillfällen under ett år eller efter 4 veckor skall rehabiliteringsutred-
ning göras eller när arbetstagaren begär det. 
Bland de längre sjukfallen finns också den ökande diagnosen utmattnings- 
depression eller utbrändhet som ofta kräver en lång rehabiliteringstid med 
möjlighet till arbetsträning i flera etapper. 
 
Den ökande sjukfrånvaron finns i alla åldersgrupper, men ökningen är störst 
bland de äldre medarbetarna. 
 
Sjukfrånvaron i olika yrkesgrupper redovisas (antalet sjukdagar inkl sjuk- 
bidrag) per månad under första tertialen 2000 och 2001. 
 
För att ringa in orsakerna till sjukfrånvaron krävs en fördjupad analys, där det 
finns möjlighet att urskilja diagnoser och hur arbetsrelaterad sjukdomen är. 
Det pågår ett nära samarbete med Försäkringskassan och Kommunhälsan för 
att få en tydligare bild och större kunskap om detta. 
 
Det finns också en målsättning att arbeta med de goda exemplen och finna 
arbetsplatser med låg sjukfrånvaro för att där kunna analysera vilka faktorer 
som är kännetecknande för dessa.    
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har även för första året genomfört den 
kommunövergripande psykosociala enkäten på alla arbetsplatser. Resultatet 
av enkäten skall behandlas av ledning och medarbetare vid arbetsplatsträffar 
och leda till en handlingsplan med åtgärder till förbättringar. Enkäten kommer 
att genomföras varje år och kommer på sikt att ge underlag för en bättre 
uppföljning. 
 
Arbetsutskottet ställer sig bakom redovisade förslag till handlingsplan för att 
minska frånvaron vid Barn- och ungdomsförvaltningen samt åstadkomma den 
goda arbetsplatsen. 
 
Arbetsutskottet skall vara rapportgrupp för det fortsatta arbetet med 
sjukfrånvaro och arbetsmiljö, dels för diskussioner och dels för eventuellt 
förberedande av delbeslut i dessa frågor. 
 
------------------------ 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
_______________ 
  
 



  2001-11-21 5 
 
 

A Lindell  2001.392 620  
Rektorerna   
Akten 

4. Rapport om kartläggning av insatser som syftar till att förebygga 
 och motverka mobbing mm 
 
I arbetet med ”3 år med Barnkonventionen” har kartläggning gjorts över 
förekomsten av mobbingplaner samt hur de används i barn- och ungdoms- 
nämndens verksamheten. Kartläggningen har också omfattat redovisning av 
andra insatser, aktiviteter m m som syftar till att utveckla goda relationer 
mellan människor. Syftet med rapporten är att visa hur vi i vår kommun arbetar 
med att förebygga och motverka mobbing samt att sprida goda exempel på 
detta arbete. 
 
Rapporten omfattar en sammanfattning av uppgifter från kommunala och 
fristående skolor samt en bilaga som redovisar de uppgifter som lämnats in från 
respektive skola/rektorsområde. 
 
Följande punkter tas upp i rapporten: 
- Mobbingplaner – finns i samtliga rektorsområden 
- Upprättande av mobbingplaner – arbetsgrupper bestående av olika 
 personalrepresentanter, elever och ibland föräldrar eller andra redan befintliga 
 grupper  
- Revidering av mobbingplaner – revideras varje läsår, terminsvis eller vid 
 behov 
- Mobbingplanen – ett välkänt dokument bland all personal och många 
 elever. Föräldrarna informeras och görs delaktiga på olika sätt. 
- Rutiner när något händer – finns i samtliga rektorsområden 
- Rutiner för uppföljning – olika rutiner finns i rektorsområdena 
- Rutinbeskrivning för dokumentation av incidenter/händelser – finns olika 
 rutiner i områdena 
- Goda exempel – redovisas från personalen 
- Behov av förbättringar – ex vis utbildning för mobbinggrupper, fortbildning 
 av kamratstödjare och elevombud 
- Exempel på övriga insatser, aktiviteter i syfte att främja kamratskap, demo- 
 kratiska värderingar m m. 
 
Informationen tas till protokollet. 
___________ 
 
5. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera på denna punkt. 
 
_______________ 
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- § 103 
 Delegeringsärenden 
 

Beslut som fattats på delegering av ordföranden, barn- och ungdomschefen och   
pedagogiske samordnaren redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings-
besluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2001-11-21 7 
 
 

P Olsson   2001.115 042 
T Karlsson 
A-C Östbergh  
KLF § 104 
Akten Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001 

 
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 709,3 mkr, 
varav kommunbidraget utgör 640,8 mkr. Övriga externa och interna intäkter 
utgör 68,5 mkr. 
 
Resursfördelningen till de 13 rektorsområdena med förskola/grundskola utgör  
476,5 mkr. 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2000 ett negativt 
ekonomiskt resultat på 5,4 mkr, vilket var ett sämre resultat än vad de 
prognoser som togs fram under året visade. Det negativa resultatet 
överensstämde i stort med det sammantagna resultatet för rektorsområdena. 
 
Av det totala underskottet utgjorde ca 2,5 mkr, dvs ca hälften, förändring av 
ferielöneskuld och semesterskuld till lärare och övrig personal.  
 
Fr o m år 2001 tillämpas en ny resursfördelningsmodell inom förvaltningen. 
Denna modell skall framför allt ge rektorsområdena bättre budgetförutsätt-
ningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets  
start. Justeringar kommer endast att göras för att kompensera eventuella 
löneökningar under året. Arbetet med översyn av resursmodellen har slutförts 
och resultatet kommer att beaktas i beslutet till internbudget år 2002.  
 
Någon reserv för oförutsedda kostnader har inte budgeterats. 
 
Händelser under år 2001  
- en ny förskoleavdelning har öppnats på Hasslö 
- Föräldrakooperativet Nätet utökar sin verksamhet med en avdelning  
- Nättrabyskolan stod färdig inför höstterminen 
- om- och tillbyggnad av f-9 skola på Sunnadal pågår 
- förprojektering av Trossöskolan pågår 
- Karlskrona Montessorifriskola har startat skolverksamhet f-3 och fritidshem 
 
Ekonomiskt utfall januari – oktober 2001 
Periodens resultat slutar på + 18,8 mkr.  
 
Investeringsbudgeten 
Investeringsbudgeten är på 9,2 mkr. Fram till 2001-10-31 har ca 5,7 mkr 
förbrukats. Bedömningen som görs på helår är att investeringsmedlen kommer 
att förbrukas under året. Önskemål finns att spara 640 tkr till år 2002. 
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Prognos för 2001 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos för 2001 slutar på 
+/-0.    
 
Beräknade avvikelser för år 2001 i miljontals kronor 
- skolskjutsar + 0,1 
- resurscentrum + 0,2 
- lokaler + 0,3 
- fackliga tid  - 0,3 
- finansiella poster + 0,4 
- barnomsorgsavgifter + 1,0 
- rektorsområdena  - 1,7 
 
Rektorsområdenas uppdrag är bl a att ha balans i ekonomin. Vid budgetupp-
följning i maj lämnade samtliga rektorsområden, med undantag för Spandels- 
torps rektorsområde, besked att balans i ekonomin uppnåtts. Prognoser vid del- 
årsbokslutet visade dock obalans i ett flertal rektorsområden. De åtgärder som 
därefter vidtagits av rektorerna syftar dock till att nå balans vid årsskiftet. 
 
Bedömningen är att budgeten under inga förhållanden medger nya satsningar 
eller oförutsedda kostnader/minskade intäkter under budgetåret 2001. 
 
Kommunfullmäktige har i protokoll 2001-10-25,  § 155, uppmanat Barn- och 
ungdomsnämnden att återkomma med förnyad framställning med anledning av 
ändrad lagstiftning 2001-07-01 avseende arbetslösa föräldrars rättighet till 
kommunal barnomsorg och de merkostnader som lagstiftningen medför utöver 
gällande budgetramar. 
 
Hittills har 24 barn placerats enligt denna lag till en kostnad av 375.000 kronor  
( 5 månader). I kö för år 2001 finns ytterligare 11 barn till en beräknad kostnad 
av 65.000 kronor (2 månader). Karlskrona har redan tidigare erbjudit redan 
placerade barn, vars föräldrar blir arbetslösa,  rättighet att ha kvar sin 
barnomsorg. 75 barn är placerade enligt denna regel. Kostnaden för 6 månader 
blir 1.050 kronor.  
 
Tjänstemannaförslag 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
1.att    överlämna budgetuppföljning för januari - oktober 2001  till kommun-
styrelsen 
   
2.att hos Kommunstyrelsen begära att få ianspråkta det generella statsbidraget 
för år 2001 avseende ovan nämnd lagstiftning om förskoleplats för barn till 
arbetslösa föräldrar. 
   
----------------
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Yrkanden 
 
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till att-sats 1 och att att-sats 2 ändras ändras 
enligt följande 
att i händelse av ett negativt bokslutsresultat hos kommunstyrelsen begära 
att få ianspråkta det generella statsbidraget för år 2001 avseende lagstiftning 
om förskoleplats för barn till arbetslösa föräldrar. 
   
Claes Bothén (kd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på att-sats 1 i tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer Christina Mattissons ändringsförslag av att-sats 2 mot 
Claes Bothéns yrkande om bifall till tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Christina Mattissons 
förslag. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller Christina 
Mattissons förslag röstar ja, den som bifaller Claes Bothéns förslag röstar nej. 
 
  Ja Nej 
Patrik Hansson (s) 1 
Christina Mattisson (s) 1 
Claes Bothén (kd)  1 
Roland Andréasson (s)  1 
Kerstin Andersén (s) 1 
Eva-Britt Dahlström (s) 1 
Nadja Medic (s) 1 
Annicka Engblom (m)   1 
Thomas Nilsson (m)  1 
Karl-Gösta Svenson (m)  1 
Arto Valtonen (v) 1 
Bo Palmgren (c)  1 
Ingvar Bergljung (s) 1 
Ann-Louise Trulsson (m)  1 
Lena Gustafsson (fp)   1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat i 
enlighet med Christina Mattissons förslag. 
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Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
1.att    överlämna budgetuppföljning för januari - oktober 2001  till kommun-
styrelsen samt 

 
att i händelse av ett negativt bokslutsresultat, hos kommunstyrelsen begära 
att få ianspråkta det generella statsbidraget för år 2001 avseende lagstiftning 
om förskoleplats för barn till arbetslösa föräldrar. 
 
________________ 
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§ 105  
Förskoleutbyggnad 
 
Ärendet utgår. 
 
________________ 
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  2001.149 005  

K Edvinsson  
T Karlsson 
Akten § 106 

Investeringar inom IT 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-15 återremitterat ärende 
angående investeringar inom IT. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2001-03-21, § 30, beslutat 
om IT-plan för administrativa verksamheten år 2001. I planen ingår att fullfölja 
satsningen för måltidsköken och för skolsköterskor. Vidare finns i planen 
åtgärder för att påbörja utbyggnaden av infrastrukturen med kommunikation 
till skolor och förskolor. 
 
Affärsverken har av kommunen fått i uppdrag att samordna all IT-kommunika-
tion. Då detta arbete inte är slutfört finns f n inte förutsättningar att under 2001 
påbörja utbyggnaden av kommunikationsnätet. 
 
Förvaltningen har i budget för 2002 tagit upp medel för utbyte av de maskiner 
som på grund av kapacitetsbrist inte kan användas i det administrativa nätet. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att en omprioritering sker så att utbyte av maskiner tidigareläggs till 2001 
och att utbyggnaden till verksamhetsenheterna skjuts till 2002 
 
att 500 tkr som avsatts i investeringsreserven för utbyggnad utnyttjas till 
utbyte av datorer. 
 
------------------------------ 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 
 
____________________ 
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  2001.421 022 

P Olsson 
A Lindell 
Rektorerna 
Intendenterna § 107 
Akten Utvärdering av inrättande av intendenttjänster 

 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 1999-12-15, § 144, om inrättande av 
intendenttjänster samtidigt som rektorsområdena indelades i samverkans-  
områden fr o m 2000-01-01. 
  
Chefsskapet för intendenterna låg i inledningsskedet på kanslichefen för att 
hösten 2000 övergå till samordnande rektor som också övertog chefsskapet för 
de lokala administrationerna, som tidigare varit underställda kanslichefen. 
Som en konsekvens av inrättandet av intendenttjänsterna minskades den 
centrala ekonomifunktionen med 1,0 tjänst. 
 
Syftet med att inrätta intendenttjänster, som beskrivs som kvalificerade 
administrativa tjänster, var att avlasta rektorerna och att kvalitén på budget- 
uppföljningarna skulle öka. Rektorerna skulle få större möjligheter till ett aktivt 
ledarskap när det gäller verksamhetsutveckling. 
 
Utvärderingen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter 
för intendenterna, rektorerna samt av centralt placerade tjänstemän. Rektorer, 
intendenter och assistenter på de lokala administrativa centrumen har getts 
möjlighet att svara på enkäter. Den centrala  ekonomifunktionens synpunkter 
har lämnats i intervjuer. 
 
Resultat och sammanfattning av enkätsvar redovisas i utvärderingen. 
Av sammanfattningen framgår att inrättandet av intendenttjänster har gett 
positiva effekter på många sätt, men målet med den kraftfulla satsningen har 
bara delvis uppfyllts. Generellt har rektorerna inte mer tid för pedagogiskt 
ledarskap än tidigare. Den ekonomiska uppföljningen har inte förbättrats i den 
utsträckning som förväntats, med de förutsättningar som givits. En stor del av 
assistenterna anser inte att arbetsledningen förbättrats i och med förändrat 
chefsskap. 
 
Intendentrollen skulle utvecklas utifrån behov i samverkansområdet. Ansvar 
och befogenheter har inte tydliggjorts för intendenterna, vilket skapat osäkerhet 
och otydlighet för dessa och andra berörda. Deras roll har till stor del fått 
karaktären av biträdande rektor med en otydlig och ibland obefintlig ledarroll. 
 
I förslag till inriktning för det fortsatta arbetet finns två alternativ enligt nedan. 
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Alternativ 1 
För att maximalt utnyttja den kvalificerade kunskap som intendenterna innehar 
och för att uppnå en stark ekonomisk styrning krävs en gemensam linje i hur 
detta ska ske. Intendenterna bör därför vara chefer för de administrativa  
centrumen och chefsskapet för intendenterna underställas den centrala 
förvaltningen. Tydlig befattningsbeskrivning för intendenterna måste upprättas 
liksom klargörande av ansvar och befogenheter. 
 
Alternativ 2 
Genom att bygga på de förändringar som inrättandet av intendenttjänsterna 
inneburit kan intendentrollen utvecklas till att bli det kvalificerade stöd som 
avsågs. Detta förutsätter dock att intendenterna får en tydlig befattnings-
beskrivning vad gäller mängd och art av arbetsuppgifter samt att ansvar och 
befogenheter klargörs för alla inblandade. Rektorerna måste också få en tydlig 
beskrivning om vad som krävs av dem avseende de lokala administrationerna, 
genom målstyrning av det administrativa arbetet i samverkansområdet. 
 
Vilket alternativ som skall väljas, utformning och beslut om hur detta skall 
verkställas avgörs när beslut om icke nämndspecifik administration i 
Ruthensparre har fattats. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att arbeta vidare med de två alternativen enligt ovan beroende på vilket 
beslut som fattas om icke nämndspecifik administration i Ruthensparre. 
 
---------------------------  
 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar med bifall av Christina Mattisson (s)  att Alternativ 1 ändras 
enligt följande:  
För att maximalt utnyttja den kvalificerade kunskap som intendenterna innehar 
och för att uppnå en stark ekonomisk styrning krävs en gemensam linje i hur 
detta ska ske. Intendenterna bör därför vara chefer för de administrativa  
centrumen och chefsskapet för intendenterna underställas den centrala 
förvaltningen eller kommunledningsförvaltningen i enlighet med beslut om 
icke nämndspecifik administration. Tydlig befattningsbeskrivning för 
intendenterna måste upprättas liksom klargörande av ansvar och befogenheter. 
 
Vidare yrkar ordföranden att att-satsen ändras enligt följande: 
att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med de 
två alternativen enligt ovan. 
 
Claes Bothén (kd) yrkar med bifall av Bo Palmgren (c), Lena Gustafsson (fp) 
och Karl-Gösta Svenson (m) att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag 
att arbeta vidare med alternativ 2 enligt ovan. 
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Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, dels det modifierade 
tjänstemannaförslaget och dels Claes Bothéns m fl förslag om alternativ 2. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens modifierade 
tjänstemannaförslag. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med 
 de två alternativen enligt nedan: 
Alternativ 1 
För att maximalt utnyttja den kvalificerade kunskap som intendenterna innehar 
och för att uppnå en stark ekonomisk styrning krävs en gemensam linje i hur 
detta ska ske. Intendenterna bör därför vara chefer för de administrativa  
centrumen och chefsskapet för intendenterna underställas den centrala 
förvaltningen eller kommunledningsförvaltningen i enlighet med beslut om 
icke nämndspecifik administration. Tydlig befattningsbeskrivning för 
intendenterna måste upprättas liksom klargörande av ansvar och befogenheter. 
 
Alternativ 2 
Genom att bygga på de förändringar som inrättandet av intendenttjänsterna 
inneburit kan intendentrollen utvecklas till att bli det kvalificerade stöd som 
avsågs. Detta förutsätter dock att intendenterna får en tydlig befattnings-
beskrivning vad gäller mängd och art av arbetsuppgifter samt att ansvar och 
befogenheter klargörs för alla inblandade. Rektorerna måste också få en tydlig 
beskrivning om vad som krävs av dem avseende de lokala administrationerna, 
genom målstyrning av det administrativa arbetet i samverkansområdet. 
  
__________________ 
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  2001.135 029 

B-C Arnesson 
I Bergström 

§ 108 
Personalförsörjningsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen  
 
I enlighet med Karlskrona kommuns personalpolitiska handlingsprogram skall 
en plan för personalförsörjningen tas fram för de närmaste tre åren. Denna skall 
sedan revideras årligen för att möta det aktuella behovet av rekryteringar. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har utarbetat en plan för de kommande tre 
åren. Planen innehåller följande: 
- avgångar och rekryteringsbehov (t ex pensionärer) 
- fördelning kvinnor och män 
- förändrade kompetensbehov 
- kommande organisationsförändringar. 
 
Förvaltningen bedömer att nyrekrytering behöver ske av ca 40 personer inom  
1 år i definierade yrkesgrupper samt ca 80 personer inom 3 år i definierade 
yrkesgrupper. Störst rekryteringsbehov inom de närmaste tre åren är special- 
pedagoger, grundskollärare, förskollärare och måltids- och städpersonal. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att anta personalförsörjningsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen. 
--------------------- 
 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar återremiss av ärendet för fördjupad analys av vad införande 
av maxtaxa, förskola 4-5 åringar, tidigareläggning av anställningar m m kan 
få för betydelse i personalförsörjningsplanen. 
 
Claes Bothén (kd) yrkar bifall till förslaget om återremiss. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer frågan om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget om återremiss. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
att återremittera ärendet till Barn- och ungdomsförvaltningen för fördjupad 
analys av vad införande av maxtaxa, förskola 4-5 åringar, tidigareläggning av 
anställningar m m kan få för betydelse i personalförsörjningsplanen. 
Ärendet återkommer till nämndens sammanträde i januari 2002. 
____________________ 
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A Lindell   2001.422 609 
Rektorerna 
Akten 

§ 109 
Förutsättningar för ungdomsförbundens besök i skolan 
   
Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag att informera nämnden om 
förutsättningarna för de politiska ungdomsförbundens besök i skolan. 
 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Genom att, som 
en del i undervisningen, ta emot besök av politiska ungdomsförbund  ger 
skolan eleverna information och kunskap om olika politiska inriktningar. 
Eleverna får också en bild av hur de genom politiskt engagemang aktivt kan 
vara med och påverka det samhälle vi lever i.   
 
Omfattningen av de politiska ungdomsförbundens besök i skolorna varierar. 
Kontakterna med skolan är generellt fler under valår. 
Viktigt att beakta i detta sammanhang är att de ungdomsförbund som inbjuds 
till skolorna tillhör etablerade demokratiska sammanslutningar. 
 
Tjänstemannaförslag 
att överlämna till rektorsområdena att utforma rutiner för mottagande av 
besök från politiska ungdomsförbund. 
 
Ordföranden återkommer till nämnden med förslag i ärendet. 
---------------------------- 
 
Yrkanden 
Christina Mattisson (s) yrkar att att-satsen ersätts med följande två att-satser 
att de demokratiska politiska ungdomsförbunden ges goda möjligheter 
 att besöka skolorna samt 
att överlämna till rektorsområdena att utforma rutiner för detta. 
 
Claes Bothén (kd) och Karl-Gösta Svenson (m) yrkarbifall till Christina 
Mattissons förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Christina Mattissons m fl förslag mot tjänstemanna-
förslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden  beslutar i enlighet med Christina Mattissons  
förslag. 
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Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att de demokratiska politiska ungdomsförbunden ges goda möjligheter 
att besöka skolorna samt 
 
att överlämna till rektorsområdena att utforma rutiner för detta. 
 
____________________ 
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§ 110 
Övriga ärenden 
 
1. Placering av Trossöskolan 
 
På uppdrag av ordföranden har kontakter åter tagits med Fortifikationsverket 
för att klarhet i möjligheterna att få tillgång till lokaler inom bataljon Trolle för 
etablering av skolverksamhet. 
 
Solvig Ohlsson redovisar i skrivelse att militären uppgett att deras lokalbehov 
på Trolle och Ankarstierna är större än vad som finns i befintliga byggnader i 
området. Någon annan byggnad eller tomt lämplig för skoländamål finns idag 
inte på Trossö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
  
2. Individuella utvecklingsplaner 
 
Annicka Engblom (m) tar upp frågan om arbetet med de individuella 
utvecklingsplanerna på skolorna. Hon framhåller bl a att detta viktiga arbete 
måste få ta tid och önskar framöver en avstämning av hur långt arbetet kommit 
ute i områdena. 
 
Förvaltningschefen tar till sig synpunkterna. 
 
3. Profilering av skolorna 
 
Annicka Engblom (m) tar upp frågan om profilering och en gemensam 
presentation av skolorna, t ex på hemsidan. 
 
Förvaltningschefen och Anja Eklund redovisar att många samtal förs med 
rektorerna om profilering och att kontakter tas med olika inspiratörer i denna 
fråga. En gemensam presentation av skolorna finns på Internet i materialet Välj 
skola samt i förvaltningens verksamhetskatalog.  
 
___________________ 
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 § 111 
 Meddelanden 

 
Kommunfullmäktige  2001.115 042 
  § 155 
  Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 för  
  Karlskrona kommun och kommunkoncernen
  
Kommunfullmäktige 1999.123 291 
  § 157 
  Om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan samt 
  begäran om investeringstillstånd 
 
Kommunfullmäktige 2001.198 004 
  § 162 
  Balansförteckning över ej besvarade motioner 
  den 1 september 2001 
 
Kommunfullmäktige 2001.141 610 
  § 163 
  Svar på motion om differentierade elevbidrag till 
  rektorsområdena 
 
Kommunfullmäktige 2001.72 102 
  § 152 
  Kommunala val 
  Annicka Andersson  (s) utses till ersättare i 
  Barn- och ungdomsnämnden efter Cecilia  
  Eklund   
 
Kommunfullmäktige  2001.5 611 
  § 166 
  Svar på motion om etablering av dagis och  
  fritids vid Skrävle skola 
 
Utbildningsdepartementet 1999.237 047 
  Utbetalning av statsbidrag för infrastruktur och  
  e-post 
  Delegationen för IT i Skolan har beslutat om 
  utbetalning av resterande bidrag för 2001,  
  1.034.049  kronor,  till Karlskrona kommun 
 
Lokala styrelsen Sturkö Protokoll från sammanträde 2001-10-15 
skola 
___________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl  13.30 -  15.10 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Christina Mattisson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Göran Eliasson  (s)  i ledamots ställe 
 Kerstin Andersén (s)  ledamot 
 Eva-Britt Dahlström (s)  ledamot 
 Eva-Marie Malmgren (s)                     i ledamots ställe    
 André Gustavsson (s)  ledamot 
 Annicka Engblom (m)  ledamot 
 Thomas Nilsson (m)  ledamot  
 Ann-Louice Trulsson (m)  i ledamots ställe 
 Karl-Gösta Svenson (m)  ledamot 
 Per-Axel Persson (v)  i ledamots ställe 
 Gunilla Gustavsson (c)  i ledamots ställe 
 Lena Gustafsson  (fp)    i ledamots ställe (del av § 112) 

 
   forts nästa sida 
 
 
 
 
Utses att justera Claes Bothén   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-12-03 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragraf 112
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare _______________________________________  
  
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2001-12-03 
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga närvarande Ingvar Bergljung (s)  ersättare 
 Magnus Manhammar (s)  ersättare 
 
 Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
___________________________________________________________________  
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     2001.445 611 
       
       
      

§ 112 
Utökat behov av förskoleplatser    
  
Maxtaxan, rätten till förskoleplats för barn till arbetslösa och föräldralediga 
samt andra omständigheter som t ex en ökning av barnkullarna samverkar så 
att behovet av förskoleplatser ökar. Under första halvåret av år 2002 
prognostiseras ett behov av drygt 200 förskoleplatser. Delar av detta behov 
kan dock lösa inom befintlig verksamhet. 
För att möta denna efterfrågandeökning har ett förslag tagits fram där totalt 
6,5 nya förskolavdelningar tillskapas samtidigt som en utökning av 
familjedaghemsverksamheten görs med 4 helårsbefattningar. Genom detta 
förslag kommer den nödvändiga utbyggnaden att kunna genomföras i 
princip redan från början på året.  
 
Underlag för beräkning av erforderlig utbyggnad av förskoleverksamheten 
år 2002 samt förslag till nya förskoleavdelningar presenteras i tjänste- 
skrivelse daterad 2001-11-26. 
 
För att nå en hög kvalité i de permanenta lösningarna måste provisorier 
användas under tiden de långsiktiga lösningarna färdigställs. 
De permanenta utökningarna av förskoleavdelningar kommer att ske enligt 
nedan 
- Rödeby 1 avd/februari 2002 
- Fågelmara 1 avd/januari 2002 
- Nättraby 0.5 avd/mars 2002 
- Ramdala 1 avd/augusti 2002 
- Verkö 1 avd/jan 2003 
- Vedeby 2 avd/augusti 2002. 
 
Bristsituationen föreslås lösas genom dels nybyggnad av 5 avdelningar, dels 
extern förhyrning av ytterligare 1,5 avdelning. 
 
Den beräknade merkostnaden för år 2002 till följd av föreslagen utökning av 
verksamheten uppgår sammanlagt till knappt 9,9 milj. kr. Härav beräknas   
6,0 milj. kr kunna finansieras genom utökade generella och riktade 
statsbidrag. Det erforderliga medelstillskottet/tilläggsanslaget kan härmed 
begränsas till knappt 3,9 milj. kr.  
 
För år 2003 beräknas de totala kostnaderna till sammanlagt 9,7 milj. kr  
medan det tillgängliga statsbidragsbeloppet uppgår till endast netto 1,0 milj. 
kr.  Det erforderliga medelstillskottet/tilläggsanslaget ökar därför till drygt 
8,7 milj. kr.  Beräkningarna för år 2003 är dock än så länge osäkra eftersom 
det ekonomiska utfallet av införandet av den allmänna förskolan för 4 – 5-
åringar ännu inte helt kan klarläggas.  
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Förslag till beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta, under förutsättning att 
Kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga medel (med ändring av 
attsats 11 nedan avseende medel). 
 
1. att en förskoleavdelning etableras i Rödeby from februari år 2002 till en 
beräknad  årskostnad av 1 330 000 kronor 
 
2. att en förskoleavdelning etableras i Fågelmara from januari år 2002 till en 
beräknad årskostnad av 989 000 kronor  
 
3. att en förskoleavdelning etableras i Ramdala from augusti år 2002 till en 
beräknad årskostnad av 1 341 000 kronor 
 
4. att en provisorisk förskoleavdelning etableras på Gullberna Park from 
januari år 2002 i avvaktan på en permanent lösning på Verkö till en 
beräknad årskostnad av 1 297 000 kronor  
 
5. att två förskoleavdelningar etableras på Vedeby from augusti år 2002 till 
en beräknad årskostnad av 2 658 000 kronor 
 
6. att provisoriska avdelningar etableras på Spandelstorp  och i Lyckeby 
centrum från januari till och med juli månad 2002 i avvaktan på en 
permanent lösning på Vedeby till en beräknad kostnad av 1 848 000 kronor 
 
7. att Föräldrakooperativet Nätet i Nättraby utökar sin verksamhet med en 
halv avdelning from mars år 2002 till en beräknad årskostnad av 620 000 
kronor inklusive tillfälligt inventariebidrag på 25 000 kronor 
 
8. att ytterligare provisoriska avdelningar etableras på Trossö från januari 
till och med juli månad 2002 (i avvaktan på en permanent lösning i 
Ramdala) till en beräknad kostnad av 915 000 kronor 
 
9. att från januari år 2002 utöka familjedaghemsverksamheten med 
motsvarande fyra heltidsbefattningar som dagbarnvårdare till en beräknad 
årskostnad av 1 501 000 kronor 
 
10. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra lokaletableringar 
enligt förslag samt  
 
11. att Skärgårdens Montessoriförskola får utöka sin verksamhet med en 
avdelning från januari 2003 enligt gällande resursfördelningssystem 
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Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår vidare i samråd med 
Kommunledningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen att Barn- och 
ungdomsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige beslutar  
 
12. att  bevilja Barn- och ungdomsnämnden en ramutökning på 3,5 miljoner 
kronor till följd av de ökade kostnaderna för lagstadgade rättigheter för barn 
till arbetslösa och föräldralediga att erhålla förskoleplats att finansieras utav 
i motsvarande grad utökade generella statsbidrag 
 
13. att dessutom bevilja Barn- och ungdomsnämnden  en ytterligare 
ramutökning med 3,9 miljoner kronor avseende  år 2002 för utbyggnaden av 
förskola för den lagstadgade rätten till förskoleplats för barn till föräldra-
lediga samt utökat behov av förskoleplatser beroende på maxtaxan och ett 
ökat barnantal att finansieras från avsatta medel i den särskilda säkerhets-
marginalen  
 
14. att samtidigt anslå medel för investering i inventarier med totalt 
665 000 kronor att finansieras ur den särskilda reserven för byggnads-
investeringar i budget 2002  
 
15. att ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt genomföra 
erforderlig planändring för aktuellt område på Verkö  
 
16. att bemyndiga Barn- och ungdomsnämnden att vid behov få återkomma 
med förnyad framställan om ytterligare medel under år 2002 för erforderlig 
utbyggnad av barnomsorgen till följd av ovan nämnda förändringar, samt  
 
att Kommunstyrelsen för egen del beslutar 
 
17. att, under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, 
bevilja Barn- och ungdomsnämnden ett omedelbart tillstånd att genomföra 
ovan angiven investering i inventarier, samt 
 
18. att dessutom uppdra till Barn- och ungdomsnämnden att i samråd med 
övriga berörda nämnder senast i juni månad år 2002 återkomma med förslag 
till ytterligare utbyggnad av förskoleverksamheten under år 2003 till följd 
av prognostiserad volymökning. 
 
Förvaltningschefen föreslår följande tilläggs-attsatser: 
Barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar 
att  uppdra åt förvaltningschefen att vid behov stänga Borgmästarens öppna 
förskola för att öppna provisorium där samt 
att  uppdra åt förvaltningschefen att vid behov senarelägga öppnandet av 
Rödeby öppna förskola efter juluppehållet 2001.  
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Yrkanden 
 
Claes Bothén (kd) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget samt yrkar på 
borgerliga gruppens vägnar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram kvalitets- 
kriterier för godkännande av förskoleverksamhet och att införa full 
etableringsfrihet för utförare av förskoleverksamhet 
att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ett 
förslag till resursfördelningssystem där timersättning utgår enligt följande: 
Beloppets storlek varieras utifrån verksamhetsform, däremot ska skillnader i 
huvudmannaskap inte påverka beloppet, beloppet som utgår ska följa det 
enskilda barnet. Att ovanstående även gäller förälder som vårdar egna barn, 
under förutsättning att man tar emot minst ett utomstående barn. 
att förvaltningen får i uppdrag att tillskapa möjligheter till provisorium i 
Rödeby till dessa andra utförare kan starta, t ex i kyrkans regi 
att en förskoleavdelning etableras i Fågelmara fr o m januari 2002 
att en förskoleavdelning startas upp i Ramdala fr o m augusti 2002 
att en provisorisk förskoleavdelning etableras på Gullberna Park fr o m 
januari 2002, i avvaktan på en lösning för barnen på Verkö  
att provisoriska avdelningar etableras på Spandelstorp och i Lyckeby fr o m 
januari 2002 till dess en permanent lösning i kyrkans eller annans regi kan 
starta, och till dess permanent avdelning i Ramdala är färdig 
att  Nätet utökar sin verksamhet med en halv avdelning fr o (m) mars 
2002 
att inte inskränka den öppna förskolans verksamhet på Trossö 
att från januari utöka familjedaghemsverksamheten med motsvarande 
4 heltidsbefattningar som dagbarnvårdare 
att ge samtliga kooperativ en möjlighet att utöka sin verksamhet 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra de lokal-
förändringar som ovanstående kräver 
att Skärgårdens Montessoriförskola får utöka sin verksamhet med en 
avdelning 
att i övrigt bifalla att-satserna 12-18.  
 
Vidare yrkar Claes Bothén  å borgerliga gruppens vägnar avslag på 
förvaltningens första tilläggsattsats och bifall till förvaltningens andra 
tilläggsattsats. 
 
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns m fl 
yrkanden. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
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Votering 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller 
tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Claes Bothéns m fl 
yrkanden röstar nej. 
  Ja  Nej 
Patrik Hansson (s)  1 
Christina Mattisson (s) 1 
Claes Bothén (kd)    1 
Kerstin Andersén (s) 1 
Eva-Britt Dahlström (s) 1 
André Gustavsson (s)  1 
Annicka Engblom (m)  1 
Thomas Nilsson (m)  1 
Karl-Gösta Svensson (m)  1 
Göran Eliasson (s) 1 
Eva-Marie Malmgren (s) 1 
Ann-Louise Trulsson (m)  1 
Per-Axel Persson (v) 1 
Gunilla Gustavsson (c)  1 
Lena Gustafsson (fp)   1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutat i 
enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsförslag 1. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 2. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig mot tilläggsförslag 1. 
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Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat under förutsättning att 
Kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga medel  
 
1. att en förskoleavdelning etableras i Rödeby from februari år 2002 till en 
beräknad  årskostnad av 1 330 000 kronor 
 
2. att en förskoleavdelning etableras i Fågelmara from januari år 2002 till en 
beräknad årskostnad av 989 000 kronor  
 
3. att en förskoleavdelning etableras i Ramdala from augusti år 2002 till en 
beräknad årskostnad av 1 341 000 kronor 
 
4. att en provisorisk förskoleavdelning etableras på Gullberna Park from 
januari år 2002 i avvaktan på en permanent lösning på Verkö till en 
beräknad årskostnad av 1 297 000 kronor  
 
5. att två förskoleavdelningar etableras på Vedeby from augusti år 2002 till 
en beräknad årskostnad av 2 658 000 kronor 
 
6. att provisoriska avdelningar etableras på Spandelstorp  och i Lyckeby 
centrum från januari till och med juli månad 2002 i avvaktan på en 
permanent lösning på Vedeby till en beräknad kostnad av 1 848 000 kronor 
 
7. att Föräldrakooperativet Nätet i Nättraby utökar sin verksamhet med en 
halv avdelning from mars år 2002 till en beräknad årskostnad av 620 000 
kronor inklusive tillfälligt inventariebidrag på 25 000 kronor 
 
8. att ytterligare provisoriska avdelningar etableras på Trossö från januari 
till och med juli månad 2002 (i avvaktan på en permanent lösning i 
Ramdala) till en beräknad kostnad av 915 000 kronor 
 
9. att från januari år 2002 utöka familjedaghemsverksamheten med 
motsvarande fyra heltidsbefattningar som dagbarnvårdare till en beräknad 
årskostnad av 1 501 000 kronor 
 
10. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra lokaletableringar 
enligt förslag samt  
 
11. att Skärgårdens Montessoriförskola får utöka sin verksamhet med en 
avdelning från januari 2003 enligt gällande resursfördelningssystem 
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Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår vidare i samråd med 
Kommunledningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen att Barn- och 
ungdomsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige beslutar  
 
12. att  bevilja Barn- och ungdomsnämnden en ramutökning på 3,5 miljoner 
kronor till följd av de ökade kostnaderna för lagstadgade rättigheter för barn 
till arbetslösa och föräldralediga att erhålla förskoleplats att finansieras utav 
i motsvarande grad utökade generella statsbidrag 
 
13. att dessutom bevilja Barn- och ungdomsnämnden  en ytterligare 
ramutökning med 3,9 miljoner kronor avseende  år 2002 för utbyggnaden av 
förskola för den lagstadgade rätten till förskoleplats för barn till föräldra-
lediga samt utökat behov av förskoleplatser beroende på maxtaxan och ett 
ökat barnantal att finansieras från avsatta medel i den särskilda säkerhets-
marginalen  
 
14. att samtidigt anslå medel för investering i inventarier med totalt 
665 000 kronor att finansieras ur den särskilda reserven för byggnads-
investeringar i budget 2002  
 
15. att ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt genomföra 
erforderlig planändring för aktuellt område på Verkö  
 
16. att bemyndiga Barn- och ungdomsnämnden att vid behov få återkomma 
med förnyad framställan om ytterligare medel under år 2002 för erforderlig 
utbyggnad av barnomsorgen till följd av ovan nämnda förändringar, samt  
 
att Kommunstyrelsen för egen del beslutar 
 
17. att, under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, 
bevilja Barn- och ungdomsnämnden ett omedelbart tillstånd att genomföra 
ovan angiven investering i inventarier, samt 
 
18. att dessutom uppdra till Barn- och ungdomsnämnden att i samråd med 
övriga berörda nämnder senast i juni månad år 2002 återkomma med förslag 
till ytterligare utbyggnad av förskoleverksamheten under år 2003 till följd 
av prognostiserad volymökning. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar därutöver för egen del  
att  uppdra åt förvaltningschefen att vid behov stänga Borgmästarens öppna 
förskola för att öppna provisorium där samt 
att  uppdra åt förvaltningschefen att vid behov senarelägga öppnandet av 
Rödeby öppna förskola efter juluppehållet 2001.   
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Tack 
Ordföranden m fl uttrycker sin uppskattning till alla de tjänstemän som 
bidragit till att ärendet kan beredas vid nämnden idag. 
 
Omedelbar justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
__________________ 
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Plats och tid Nättrabyskolan  
 Kl 08.30 – 12.00 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Christina Mattisson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  ledamot 
 Göran Eliasson (s)  i ledamots ställe 
 Eva-Britt Dahlström (s)  ledamot 
 Annika Andersson (s)                        i ledamots ställe 
 Magnus Manhammar (s)  i ledamots ställe 
 Inga-Lill Siggelsten (kd)  i ledamots ställe 
 Thomas Nilsson (m)  ledamot  
 Gunilla Gustavsson (c)  i ledamots ställe 
 Karl-Gösta Svenson (m)  ledamot 
 Arto Valtonen (v)  ledamot 
 Jan-Olof Petersson  (fp)    ledamot 
 
   forts nästa sida 
 
 
 
 
Utses att justera Eva-Britt Dahlström   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-12-19 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 112-120
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2001-12-20 
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga närvarande Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Torsten Karlsson  ekonomichef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
 Swen-Ingvar Ekberg  rektor/Nättraby ro 
 Bertil Karlsson     rektor/Nättraby ro  
 Göran Bohman     sektionschef/socialförvaltningen 
___________________________________________________________________ 
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§ 112 
Aktuell information 
 
1. Presentation av Nättraby Kunskapscentrum 
 
Rektorerna Swen-Ingvar Ekberg och Bertil Karlsson informerar om 
ombyggnaden/nybyggnaden av Nättrabyskolan till en modern framtidens skola,  
NKC - Nättraby Kunskapscentrum.  
 
Konceptet är 9 st små skolor i en stor skola i ett 6-16 års perspektiv, där 
skolans miljö skall vara rolig och intressant. Mitt i skolan finns en galleria med 
torg och kafeteria, kulturcentrum samt filial-/skolbibliotek. Inom om- och 
nybyggnaden ryms även två stora sporthallar och gym. 
 
Läroplanens värdegrunder skall genomsyra hela verksamheten. Man arbetar 
med omväxlande arbetsformer, arbetssätt och elevgrupperingar. Mycket av 
undervisningen är åldersblandad. Eleven skall stå i centrum och utifrån sina 
egna personliga förutsättningar finna sin egen bästa inlärningsstil. Skolan skall  
ha en verksamhet där alla barn/elever duger som dom är. 
I alla årskurser finns det kamratstödjare. 
 
Rektorsområdet har satsat mycket på kompetensutveckling och personalen 
jobbar i arbetslag/arbetsenheter.    
 
Ett uppskattat projekt är Knopp till tå-projektet som går ut på att eleverna skall 
röra sig minst ½ timme per dag utöver gymnastiken. Ett annat projekt är 
Massage och dyslexi, där eleverna gjort stora framsteg. 
 
Skolan har internationellt utbyte med Holland, Danmark och Spanien. 
 
Ordföranden tackar för informationen och framhåller det gedigna arbete 
som ledning och personal utfört under hela processen som förevarit NKC 
och önskar god framgång med det koncept som tagits fram för skolan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden får möjlighet att avsluta dagens sammanträde 
med rundvandring i Nättrabyskolan. 
 
________________ 
 
2. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
_________________ 
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- § 113 
 Delegeringsärenden 
 

Beslut som fattats på delegering av barn- och ungdomschefen och pedagogiska 
samordnaren redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings-
besluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   
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Soc förv     2001.397 750 
S Forss 
Kommunstyrelsen  
Akten § 114 

Yttrande över betänkandet Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda 
(SOU 2001:72) 
 
Karlskrona kommun är remissinstans för rubricerade betänkande. 
Socialförvaltningen  och Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans 
berett ärendet och lämnat förslag till yttrande. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen och Socialförvaltningen har yttrat sig över 
punkterna: 
- Definition av barnmisshandel 
- Förekomsten av barnmisshandel 
- Samverkan 
- Anmälan till socialnämnden 
- Socialtjänsten 
- Förskolan, skolan och fritidshemmet 
- Hälso- och sjukvården 
- Psykiska reaktioner och behandling vid barnmisshandel   
- Att förebygga barnmisshandel  
- Utredningens utåtriktade arbete 
- Barnmisshandel i straffrätten 
- Utredningen vid barns död 
- Kriminalvårdens rehabilitering av förövare. 
 
Barn- och ungdomsnämnden framhåller i punkten Förskolan, skolan och 
fritidshemmet att nämnden instämmer i utredningens diskussion om vikten av 
en helhetssyn i förskolan, skolan och fritidshemmet samt delar uppfattningen 
att hälsa och lärande går hand i hand. Nämnden delar utredningens förslag att 
definiera begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”. Självklart ska barn utsatta 
för misshandel eller andra övergrepp ingå i begreppet. Det är bra att rektors 
ansvar för dessa barn tydliggörs. 
 
Barn- och ungdomsnämnden stödjer utredningens förslag att Skolverket ges i 
uppdrag att genomföra nationella granskningar om barns inflytande och 
delaktighet i förskolan och skolan. Vidare är det utmärkt att ge Skolverket i 
uppdrag att utfärda allmänna råd om anmälningsskyldigheten till 
socialnämnden. Nämnden instämmer i att det skulle gynna utsatta barn om 
varje förskola och skola har en plan eller en rutin för hur man skall hantera fall 
när barn far illa eller riskerar att fara illa. Nämnden ställer sig bakom förslaget 
att kommunen i den årliga utvärderingen av de inkomna kvalitetsredovis- 
ningarna uppmärksammar hur skolorna arbetar med barn som far illa. 
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Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förslaget att i 
målbeskrivningarna i examensordningen tas in särskilda skrivningar  
avseende utbildningen till lärare om barns behov och utveckling och  
särskilt uppmärksammar barn som far illa. 
 
I likhet med utredningens förslag till kompetensutveckling för socialtjänsten 
bör statens anslå särskilda medel även för skola, förskola och fritidshem. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom tjänstemannaförslaget 
och föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
att antaga yttrandet som remissvar. 
 
Särskilda yttranden 
Eva-Britt Dahlström (s)  och Arto Valtonen (v)  lämnar särskilda yttranden 
vilka bifogas protokollet. 
 
_____________________ 
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K Edvinsson     2001.45 001 
Sturkö lokala styrelse     
I Bergström 
Akten 

 
§ 115 
Fastställande av ledamöter/ersättare till lokal styrelse i Sturkö 
rektorsområde 
 

 
Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och 
skola i Sturkö rektorsområde. Fyllnadsvalet skedde 2001-10-15 och omfattar 
tiden fram till 2003-10-15. 
 
Utöver tidigare valda föräldrarepresentanter valdes för denna mandatperiod 
Kerstin Frändebo, Christer Andersson och Monica Evaldsson. 
 
Till personalrepresentanter valdes Lars-Göran Karlsson, Åsa Niklasson och 
Ingegerd Thorsell. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås fastställa 
 
att ovanstående representanter ingår i den lokala styrelsen för Sturkö skola 
samt 
 
att mandatperioden för dessa är t o m 2003-10-15. 
 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslag 
 
______________ 
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  2001.315 510 
  

   
  
 § 1116 
Yttrande över motion angående trafiksäkerheten vid våra skolor 
 
Ärendet utgår.     
 
_________________ 
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I Bergström     2001.66 001 
I Bergljung 
A Andersson 
M Manhammar § 117 
Berörda områden Utseende av kontaktpolitiker 
Akten 

Uppdragen som kontaktpolitiker i följande tre områden är vakanta: 
- Trossö rektorsområde inkl särskolan och särskolans frivilliga former, 
 Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ, Stumholmens föräldra- 
 kooperativ och Friskolan Galären 
- Wämö rektorsområde, Montessori föräldrakooperativ, Ankaret 
 föräldrakooperativ och Friskolan Musikugglan  
- Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan och Tant Grön personal-
 kooperativ  
  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att utse Ingvar Bergljung (s) till kontaktpolitiker i Trossö rektorsområde inkl 
särskolan och särskolans frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi 
personalkooperativ, Stumholmens föräldrakooperativ och Friskolan Galären 
 
att utse Magnus Manhammar (s) till kontaktpolitiker i Wämö rektorsområde, 
Montessori föräldrakooperativ, Ankaret föräldrakooperativ och friskolan  
Musikugglan 
 
att utse Annika Andersson (s) till kontaktpolitiker i Spandelstorps rektors-
område inkl särskolan och Tant Grön personalkooperativ. 
 
_________________   
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E-B Dahlström 
I Siggelsten 
R Andréasson § 118 
A Andersson Kurser och konferenser 
I Bergström 

Komrev inbjuder till seminarium om Unga i riskzonen den 31 januari 2002 
i Alvesta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att låta Eva-Britt Dahlström (s)  delta i 
seminariet. 
 
Ingrid Bergström ombesörjer anmälan till seminariet. 
 
_______________ 
 
Komrev inbjuder till konferensen Utvecklas i din roll som nämndsledamot 
den 14 februari 2002 i Stockholm alternativt den 17 april 2002 i Göteborg. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar låta Roland Andréasson (s), Annika 
Andersson (s) och Ingalill Siggelsten (kd) delta i konferensen. 
 
Ingrid Bergström ombesörjer anmälan till konferensen. 
________________ 
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 § 119 
 Meddelanden 
 

Kommunfullmäktige  2001.72 102 
  § 174 
  Kommunala val 
  Magnus Manhammar (s) utses till ersättare 
  i Barn- och ungdomsnämnden  
 
Kommunfullmäktige  2001.211 042 
  § 179 
  Budget för Karlskrona kommun 2002 och 
  planer för åren 2003-2004 
 
Utbildningsdepartementet 1999.85 027 
  Delegationen för IT i Skolan har beslutat om 
  bidrag från KK-stiftelsen för år 2001 för extra 
  stöd till kommunernas arbetslag. Karlskrona 
  kommun tilldelas 74.670 kronor. 
 
Utbildningsdepartementet 1999.85 027 
  Delegationen för IT i Skolan har beslutat att 
  utbetala statsbidrag till lärarnas kompetens- 
  utveckling för år 2001. Karlskrona kommun 
  tilldelas 275.100 kronor. 
 
Lokala styrelsen Sturkö- Protokoll från sammanträde 2001-11-19 
skolan  
   
Rektorerna vid Nättraby Ett varmt tack för uppvaktning och gåva vid 
rektorsområde invigningen av Nättraby Kunskaps Center – 
  NKC. 
 
___________________ 
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§ 120 
Julhälsning 
 
Ordföranden tackar för det gångna året. Det har varit ett händelserikt år som  
präglats av mycket arbete och gott kamratskap i nämnden. 
 
Ordföranden tackar tjänstemän, ledamöter och ersättare och önskar alla 
en God jul och ett Gott Nytt År. 
 
Claes Bothén tackar å nämndens vägnar ordföranden för året som gått och 
önskar honom och hans familj en skön och avkopplande helg. 
 
Förvaltningschefen tackar ordföranden och nämnd för ett gott samarbete 
och önskar alla en God jul. 
 
__________________ 




