
 

  

 30 januari 2002  1
   
 
  
Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 14.35 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Christina Mattisson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  ledamot (§ 1föredragning, §§ 2-10 beslut) 

 Kerstin Andersén (s)  ledamot 
 Eva-Britt Dahlström (s)  ledamot 
 Ingvar Bergljung (s)            i ledamots ställe 
 Annika Andersson (s)  i ledamots ställe 
 Ann-Louise Trulsson(m)  i ledamots ställe 
 Thomas Nilsson (m)  ledamot (§ 1, del av § 3 föredragning, §§ 2-10
  beslut)   
 Inga-Lill Siggelsten (kd)   i ledamots ställe 
 Karl-Gösta Svenson (m)  ledamot 
 Arto Valtonen (v)  ledamot 
 Bo Palmgren (c)  ledamot 
 Jan-Olof Petersson  (fp)    ledamot 
 
   forts nästa sida 
 
 
 
 
Utses att justera Thomas Nilsson   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-02-08 kl 14.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 1 - 9
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2002-02-11 
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga närvarande Göran Eliasson (s)  ersättare (§ 3 föredragning, §§ 2-10 beslut) 

 Per-Axel Persson (v)   ersättare 
 Peter Rihs (kd)   ersättare 
 Lena Gustafsson (fp)   ersättare 
 
 Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Torsten Karlsson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Anita Lindell  pedagogisk samordnare 
 Anita Söderström  assistent 
 Claes-Urban Persson  planeringssekreterare 
 Anita Söderström  assistent  
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
 Gunilla Ingestad  kurator 
 Gutte Wilson  rektor/Rödeby rektorsområde  
 Kurt-Inge Johnsson  rektor/Rödeby rektorsområde  
 Birgitta Strelert  rektor/Rödeby rektorsområde  
___________________________________________________________________  
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R/Rödeby  
G Ingestad 
 § 1 

Aktuell information 
 
1. Information om Rödeby rektorsområde  
 
Rektorerna i Rödeby informerar om de fyra punkter som rektorsområdet 
särskilt satsar på: 
- nya Rödebymodellen 
- idrottsprofil 
- individuella utvecklingsplaner 
- data-IT 
 
Rödebymodellen går ut på utveckla elevernas förmåga att ta eget ansvar för sin 
utbildning. Den skall främja elevernas förmåga att inhämta kunskaper. 
Undervisningen sker bl a i åldersblandade arbetspass. 
 
Idrottsprofilen är en bred satsning med variation. Eleverna har minst 4 timmar 
idrott i sin studieplan, men kan även byta ut vissa andra ämnen mot idrott. 
De kan även syssla med sin specialidrott eller sina specialintressen. De lär sig  
mycket om ledarskap i idrottsprofilen. 
 
Individuella utvecklingsplaner upprättas redan i förskolan. Man jobbar med 
portfoliemodellen upp till 16 år. Arbetslagsutveckling pågår kontinuerligt.  
 
Nämnden får information om datautvecklingen i Rödeby rektorsområde från år 
1997 och fram till idag. En data-IT grupp bildades 1998. 1999/00 blev 
Mediatekets lokaler färdigställda och började fungera 2000/01. Vissa problem 
finns dock med bemanningen av mediateket. 2001/02 började man jobba med 
digitalkamera, digital portfolie m m. Både personal och elever i år 9 har 
möjlighet till fortbildning som ger datakörkort. Support finns för personalen. 
Datorerna byts kontinuerligt. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
2. Information om betygsstatistik 
 
Kurator Gunilla Ingestad ger en delrapport angående grundskolans avgångs-
elever år 2002. Totalt antal elever är 693. Antal obehöriga vid slutbetyget i år 8 
var 135 och antal obehöriga vid julbetyget var 119, vilket visar en positiv 
nedgång. Antal elever som ej har betyg i något ämne är 5. Fördelningen mellan 
pojkar och flickor visar att pojkarna dominerar vad gäller avsaknad av betyg i 
samtliga basämnen, medan flickorna dominerar vad gäller betyg i matematik 
och engelska. 
Även antalet elever fördelade på skolor redovisas. 
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A Eklund   2001.453 624 (Kvalitetssäkring) 

T Karlsson 
A-C Östbergh 
Akten Utvecklingen de senaste tre åren visar att Karlskrona ligger något högre 

än i riket. 
 
Då engelska börjar bli ett stort problem kommer det att satsas på 
nybörjarkurser på högstadiet, för att eleverna lättare skall kunna följa 
undervisningen. 
 
Ordföranden tackar för informationen som tas till dagens protokoll. 
 
 
3. Information ekonomi 
 
Torsten Karlsson redovisar preliminär bokslutsinformation. Ekonomin visar ett 
preliminärt överskott i dagsläget med 0,8 % eller motsvarande +4,9 mkr. 
De största positiva avvikelserna finns inom verksamheterna:  
- lokaler 
- barnomsorgsavgifter 
- gemensamma personalkostnader 
- skolskjutsar 
- finansiella intäkter 
- utvecklings- och utbildningsinsatser 
- resursskolan 
- resurscentrum 
- nämndadministration  
 
Rektorsområdena visar en negativ budgetavvikelse om ca 1,9 mkr. 
 
En fortsatt analys av det preliminära bokslutet kommer att ske och 
ärendet återkommer till arbetsutskottet och nämnden  i februari.  
 
4. Rapport nr 15/2001 Kvalitetssäkring skolhälsovården 2000/01 
 
Rapporten omfattar 
- förebyggande hälsoarbete 
- lokaler 
- samverkan 
- kompetensutveckling 
- utvecklingsarbete 
- tillgänglighet och bemötande 
- sammanställning av hälsodeklarationer i år 4 läsåret 2000/01  
- kommentarer till sammanställningen av hälsodeklarationen 
- kostnader för skolhälsovården. 
 
   



  30 januari 2002 5 
 
   

A Eklund   2002.34 619 (Verksamhetsbesök)  
A Lindell 
Akten 

I sammanfattning av rapporten konstateras att av skolsköterskegruppen  
är en klar majoritet nöjda med sin kompetensutveckling och deras kunskaper 
tas tillvara i åtgärdsarbetet för enskilda elever.   
Uppföljning av genomfört utvecklingsarbete har inte skett i någon större 
omfattning. 
Enkäten visar en genomgående god bild av det allmänna hälsotillståndet hos 
eleverna i år 4. Som helhet trivs de i skolan. Andelen elever med psyko-
somatiska symptom är liten. Dessa elever har skolsköterskorna regelbunden 
kontakt med. 
Kostnaderna för skolhälsovården uppgick år 2000 till 4,4 mkr. En ökning med 
ca 1 mkr sedan 1998. 
Kommunen har, jämfört med riket, god tillgång på skolsköterskor med 509 
elever per heltidstjänst i genomsnitt. 
Tillgången på skolläkare är lägre än riksgenomsnittet och antalet skolläkare är 
högt. 
Variationen mellan de olika rektorsområdena bedöms som helt godtagbar, då 
kostnaden för skolhälsovård måste sättas i relation till kostnader för övrig elev- 
vård. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. Rapporten läggs till 
handlingarna. 
 
5. Rapport nr 1/2002 Verksamhetsbesök tre terminer 
 
I enlighet med skolplanen har terminsvisa verksamhetsbesök från höstterminen 
2000 till höstterminen 2001 genomförts av Utvecklingsfunktionen och 
kontaktpolitiker i ett urval av rektorsområden. Besöken har fokuserats på de 
områden som Barn- och ungdomsnämnden prioriterat för respektive år. 
 
Verksamhetsbesök hösten 2000 genomfördes i Jämjö, Holmsjö, Trossö, 
Sunnadal samt Kronotorps rektorsområden. De områden besöken fokuserade 
på var: 
- lärande och utveckling, främst åtgärder för barn i behov av särskilt stöd 
- organisation och ledning, främst arbetslagsutveckling 
- elevinflytande och ansvar. 
 
Verksamhetsbesök våren och hösten 2001 genomfördes i Rödeby, Nättraby, 
Spandelstorp, Lyckeby, Wämö, Fågelmara och Fridlevstads rektorsområden 
samt på friskolan Svettpärlan.  Besöken fokuserade på barns/ungdomars och 
föräldrars inflytande och ansvar. Härutöver fördes samtal om vissa av 
skolplanens uppdrag såsom: 
- tillhörighet i mindre grupp 
- kursplaner och etappmål 
- profilering och alternativ pedagogik. 
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I resultatredovisningen sammanfattas återföringsrapporterna för varje besök 
samt frågeställningar och svar. 
 
Verksamhetsbesöken har varit mycket positiva upplevelser. Skolledning och 
personal har med stort engagemang och professionalism redovisat och beskrivit 
sin verksamhet utifrån en vilja att utveckla och förbättra. Besöken har gett en 
kunskap som ej kan uppnås genom skriftliga utvärderingar och uppföljningar. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av information. Rapporten läggs till 
handlingarna. 
 
 
6. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera vid dagens sammanträde. 

 
 ______________________
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 § 2 
 Delegeringsärenden 
 

Beslut som fattats på delegering av barn- och ungdomschefen, utvecklings-
chefen, pedagogiske samordnaren, ekonomichefen samt av rektorerna i  
Sunnadal, Holmsjö och Nättraby rektorsområden redovisas vid sammanträdet. 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings-
besluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   
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L-gruppen   2002.57 042 
Samtl R via rapport   
A-C Östberg 
Akten 

§ 3 
Internbudget 2002 samt resursfördelning till samverkansområden m fl 
 
Budgetram 2002 
Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2001-11-29 är Barn- och ungdoms-
nämndens ram för år 2002 cirka 627,5 mkr. Till denna ram har positiva 
justeringar gjorts med cirka 21 mkr avseende kompensation för löneökningar 
2001 för Lärarförbundet och Skolledarförbundet. 
En positiv justering med 275 tkr för ökad städfrekvens ingår. 
 
Kommunbidraget reduceras med 3,2 mkr, då det särskilt riktade statsbidraget 
för personalförstärkningar (Wärnerssonpengar) i sin helhet betalas direkt till 
Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Barn- och ungdomsnämndens nettoram för 2002 är därmed 645,6 mkr.  
 
I kommunbidraget finns inte inräknat ramjustering för statsbidrag till 
barnomsorg till barn med föräldralediga eller arbetslösa föräldrar (ca 3,5 mkr) 
eller statsbidrag för maxtaxan (ca 22,7 mkr) och ej det särskilt riktade 
statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa (ca 3,0 mkr). 
Reformerna inkl den förväntade efterfrågeökningen är underfinansierade med 
ca 4 mkr för 2002. Barn- och ungdomsnämnden kompenseras i 
kommunbidraget när de exakta konsekvenserna av reformerna är kända. 
 
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, nattis och allergidaghem fördelas efter en av 
nämnden beslutad resursfördelningsmodell.  Till grund för resursfördelningen 
ligger en prognos över 2002 års planerade volymtimmar inom barnomsorgen 
samt antalet elever inom grundskolan. Prognosen baseras på de uppgifter som 
lämnats av rektorsområdena och företrädare för kooperativen. En samlad 
bedömning har därefter gjorts av Barn- och ungdomskontoret där hänsyn även 
tagits  till elevutvecklingen i befintliga och eventuella nya friskolor.  
Övriga verksamheter är anslagsfinansierade.  
Fördelning av medel sker till de fyra samverkansområdena Trossö, Lyckeby, 
Rödeby och Jämjö samt Nättraby och Sunnadals rektorsområden. 
Samverkansområdet ansvarar för att tilldelade medel fördelas i samverkan 
mellan de i samverkansområdet ingående rektorsområdena.  
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I budgetförslaget föreslås dock att Sunnadals rektorsområde medges extra 
resurser med 7 mkr på grund av de speciella förutsättningar som detta 
rektorsområde har. Vidare föreslås att Nättraby rektorsområde erhåller 95 % av 
det bidrag som resursfördelningsmodellen ger, för att få en bättre överens-
stämmelse med övriga rektorsområden. 
  
En del medel som tidigare hanterats centralt har i budgetförslaget fördelats efter 
schablon till samverkansområdena. Detta gäller 
- personal utan fast placering i organisationen. 
 
När det gäller hanteringen av över- respektive underskott föreslås samma 
undantag för underskott från 1999 som gäller i budget 2001. Normalt sett  gäller 
att överskott förs över de två kommande åren med halva överskottet per år och  
underskott förs vidare de tre kommande åren med en tredjedel per år. 
Undantaget som föreslås gälla även för budget 2002 är att rektorsområden som 
bär på underskott för 1999 skall slippa dessa även 2002. Detta beroende på den 
stora osäkerhet som rådde kring resultatet 1999 pga införandet av nya personal-
redovisningssystemet Palett. 
 
Vidare redovisas de budgetramar som föreslås gälla för kooperativen under 
2002. Grunden för denna tilldelning är densamma som för kommunala enheter. 
Justering har gjorts pga att kooperativen själva får de barnomsorgsavgifter som 
genereras. Justeringen har gjorts utifrån den avgiftsfinanseringsgrad som finns 
inom kommunala förskolor och fritidshem. Genom införande av maxtaxan 
kommer avdraget att minska från ca 19 % till ca 12 % för förskolan och från  
ca 27 % till ca 16 % för fritidshem, vilket motsvarar ett ökat bidrag på totalt  
ca 2 mkr. Behovet av extra resurser har räknats upp med 250 tkr. 
 
Noggrann uppföljning av volymutvecklingen inom såväl barnomsorgen 
(kommunala enheter och kooperativ) som grundskolan kommer att fortsätta 
under  2002. 
 
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 
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- Facklig tid 
- Finansiella poster 
- Intäkter – barnomsorgsavgifter 
- Övriga centrala intäkter 
- Kooperativ 
- Friskolor 
- Reserv om 2,5 mkr till ej prognostiserade volymförändringar eller andra 
 betydande förändringar.  
 
Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudget omfattar 6,5 mkr, varav 3 mkr är förvaltnings-
övergripande åtgärder och 3,5 mkr fördelas till rektorsområdena enligt beslutad 
resursfördelningsmodell med undantag av de rektorsområden som haft invigning 
av F-9 projekt. Dessa föreslås erhålla endast 50 % tilldelning året efter invig-
ningen samt de därpå följande två åren. För Sturkö innebär det en reducering 
under 2001-2003 och för Nättraby en reducering under 2002-2004. 
En reserv på 250 tkr budgeteras för oförutsedda behov. 
Därutöver tilldelas Sunnadal 1,5 mkr till inventarier och Tving och Ramdala  
400 tkr för inventarier pga ombyggnad av biblioteken. 
 
Personaldimensionering, upphandling och servicenivå 
Mot bakgrund av att Barn- och ungdomsnämndens verksamhet i allt väsentligt är 
målstyrd och de övriga förändringar som skett tidigare år genom bildande av 
samverkansområden och ny resursfördelningsmodell redovisas de riktlinjer för 
bemanningsfrågor inom Barn- och ungdomsförvaltningen och riktlinjer för 
servicenivå inom samverkansområdena avseende förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg som Barn- och ungdomsnämnden beslutade om inför budget 
2001. 
 
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 2002 
 
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 
 år 2002 
 
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2002 
 
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska  
 justeringar i internbudget och resursfördelningar. 
 
De fackliga organisationernas synpunkter och yrkanden redovisas vid 
sammanträdet. 
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Yrkanden 
Christina Mattisson yrkar på socialdemokraternas och vänsterpartiets vägnar 
bifall till tjänstemannaförslaget med följande ändringar: Barn- och ungdoms-
nämnden föreslås besluta 
1. att tillskapa 0,5 tjänst hörselpedagog inom förvaltningen och att 
förvaltningen får i uppdrag att initiera samarbete med utbildningsförvaltningen 
samt närliggande kommuner i denna fråga 
2. att ge Sunnadal extra anslag med anledning av områdets struktur. För 2002 
utgör det extra anslaget 6,7 mkr 
3. att utöka Nättraby rektorsområdes resurstilldelning med 0,3 mkr 
4. att övriga enheter, utöver NKC, inom Nättraby rektorsområde tillämpar 
samma princip för investeringsmedel som övriga rektorsområden 
5. att från utvecklingscentrums budgetram överföra 325 tkr till Barn- och 
ungdomsnämndens reserv. 
 
Dessutom yrkar Christina Mattisson på socialdemokraternas och vänster- 
partiets vägnar följande tilläggsförslag: Barn- och ungdomsnämnden föreslås 
besluta 
6.  att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samband med 
tertialbokslutet per den 30 april 2002 redovisa nyckeltal per rektorsområde  
7. att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samråd med samtliga 
rektorsområden möjliggöra för kommunmedborgarna att läsa såväl förvalt- 
ningens som rektorsområdenas internbudgetar på internet. 
 
Claes Bothén yrkar på borgerliga gruppens vägnar bifall till Christina Mattissons 
ändringsyrkanden 1 och 2 samt tilläggsyrkanden 6 och 7. 
Vidare yrkar Claes Bothén på borgerliga gruppens vägnar bifall till gruppens 
eget budgetförslag som omfattar punkterna:  
- Skolan – en av kommunens viktigast utvecklingsfaktorer 
- Ekonomiska förutsättningar 
- Organisation 
- Kunskapsgaranti 
- Delaktighet – Valfrihet 
- Avslutning 
 
Den borgerliga budgeten utmynnar i följande yrkanden: Barn- och 
ungdomsnämnden föreslås besluta  
1. att hos Kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 3,8 miljoner för år 
2002, att överföras till reserv för barn med stort särskilt behov av specifika 
insatser 
2. att uppdra till förvaltningen att genomlysa hyressättningen av olika skol- 
lokaler. Att därefter förhandla med tekniska förvaltningen om en hyressättning 
som mer stämmer överens med ”marknadsvärdering” (ålder, läge, kapitalkost- 
nader och kvalité på byggnader) 
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3. att genomföra en decentraliserad organisation enligt ovan från och med  
1/7-02 
4. att föreslå fullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa 
en barnomsorgspeng från och med 1/7-02 
5. att föreslå fullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa 
en elevpeng enligt ovan inklusive lokalbidrag från och med 1/7-02 
6. att införa tillägg i elevpengen för bidrag till skolor som bedriver 
skolbarnsomsorg och fritidshemsverksamhet 
7. att ge Nättrabyområdet samma bidrag per elev som övriga områden samt att 
Nättraby betalar hela sin hyreskostnad från och med 1/1-02 
8. att ge Sunnadal ett extra anslag på 6,7 miljoner under 02 med anledning av 
områdets speciella struktur 
9. att utvecklingscentrum intäktsfinansieras, förutom hyreskostnaderna 
10.  att de tre sista miljonerna av utjämningsposten överförs till reserven 
11. att skapa en reserv för stöd till barn med behov av stort särskilt stöd och för 
övergångsproblem/regionalpolitiska skillnader på 6,5 miljoner exkl 
tilläggsanslag om 3,8 miljoner och anslag för kvalitetssäkring om 2,7 miljoner 
12. att tillskapa 0,5 tjänst hörselpedagog inom förvaltningen, och att 
förvaltningen får i uppdrag att initiera ett samarbete med utbildningsför-
valtningen i denna fråga 
13. att skrota lokalplanen och ta fram underlag till rektorer och förskolechefer 
för befolkningsförändringar som berör skola och barnomsorg 
14. att uppmana de enskilda skolorna att vidtaga speciella åtgärder för elever i 
de senare åren vilka riskerar att ej få behörighet till gymnasiet 
15. att ge förvaltningen i uppdrag att vidtaga de budgettekniska justeringar som 
behövs med anledning av ovanstående förslag 
16. att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.  
 
Karl-Gösta Svenson (m), Jan-Olof Petersson (fp) ochBo Palmgren (c) yrkar 
bifall till Claes Bothéns m fl förslag. 
 
Särskilt yttrande 
Bo Palmgren (c) lämnar för egen del särskilt yttrande till protokollet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att han ej ämnar ställa proposition på borgerliga gruppens 
första att-sats samt att att-satserna 2-12 och 15-16 kommer att benämnas 
borgerliga gruppens budgetförslag och att-satserna 13-14 blir tilläggsattsatser.  
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget med ändringar föreslagna av 
socialdemokraterna och vänsterpartiet mot borgerliga gruppens budgetförslag.  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget och 
föreslagna ändringar. 
 



     30 januari 2002 13 
 
 
 
Votering 
Claes Bothén begär votering.   
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: 
Den som röstar på tjänstemannaförslaget inkl ändringar röstar ja, den som röstar 
på borgerliga gruppens 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 
Thomas Nilsson (m)   1 
Karl-Gösta Svenson (m)  1 
Arto Valtonen (v)  1 
Bo Palmgren (c)   1 
Jan-Olof Petersson (fp)   1 
Ingvar Bergljung (s)  1 
Annika Andersson (s)  1 
Ann-Louise Trulsson (m)   1 
Inga-Lill Siggelsten (kd)   1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat 
i enlighet med tjänstemannaförslaget inkl ändringar av socialdemokraterna och  
vänsterpartiet. 
 
Reservation     
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag vilket bifogas 
protokollet. 
 
Propositionsordning tilläggsyrkanden 
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas och vänsterpartiets 
tilläggsyrkande 6. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet 
 
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas och vänsterpartiets 
tilläggsyrkande 7. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 13. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå detsamma. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 14. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
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Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
avseende internbudget samt resursfördelning till samverkansområden m fl för 
2002  
 
1. att tillskapa 0,5 tjänst hörselpedagog inom förvaltningen och att 
förvaltningen får i uppdrag att initiera samarbete med utbildningsförvaltningen 
samt närliggande kommuner i denna fråga 
 
2. att ge Sunnadal extra anslag med anledning av områdets struktur. För 2002 
utgör det extra anslaget 6,7 mkr 
 
3. att utöka Nättraby rektorsområdes resurstilldelning med 0,3 mkr 
 
4. att övriga enheter, utöver NKC, inom Nättraby rektorsområde tillämpar 
samma princip för investeringsmedel som övriga rektorsområden 
 
5. att från utvecklingscentrums budgetram överföra 325 tkr till Barn- och 
ungdomsnämndens reserv 
 
6. att i övrigt godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) 
för år 2002 
 
7. att i övrigt godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena 
för år 2002 
 
8. att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för  
år 2002 
 
9. att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska  
justeringar i internbudget och resursfördelningar 
 
10.  att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samband med 
tertialbokslutet per den 30 april 2002 redovisa nyckeltal per rektorsområde  
 
11. att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samråd med samtliga 
rektorsområden möjliggöra för kommunmedborgarna att läsa såväl förvalt- 
ningens som rektorsområdenas internbudgetar på internet 
 
12. att uppmana de enskilda skolorna att vidtaga speciella åtgärder för elever i 
de senare åren vilka riskerar att ej få behörighet till gymnasiet. 
 
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett väl genomarbetat internbudgetförslag 
och politikerna för ett bra arbete med förslaget. 
Claes Bothén instämmer i tacket till tjänstemännens budgetförslag. 
 
___________________ 
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P Olsson   2001.135 029  
B-C Arnesson 
Kommunstyrelsen  
Akten § 4 

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 presenterade vid nämndens sammanträde 
2001-11-21, § 108, en plan för de kommande tre åren. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade återremittera ärendet för fördjupad 
analys av vad införande av maxtaxa, förskola för 4-5 åringar, tidigareläggning av 
anställningar m m kan få för betydelse i personalförsörjningsplanen.   
 
Personalförsörjningsplanen har nu kompletterats med hänsyn till ovanstående 
förutsättningar. Planen innehåller följande 
- avgångar och rekryteringsbehov ( t ex pensionsavgångar) 
- fördelning kvinnor och män 
- förändrad ekonomisk förutsättning och volymförändringar 
 
Förvaltningen bedömer att nyrekrytering behöver ske av ca 40 personer inom  
1 år bland de yrkesgrupper som är definierade och ca 160 personer inom 3 år 
bland de yrkesgrupper som är definierade. Störst rekryteringsbehov inom de 
närmaste 3 åren finns inom yrkesgrupperna specialpedagoger, grundskollärare, 
förskollärare och måltids- och städpersonal.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att anta bilagd personalförsörjningsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen. 
 
Protokollsanteckning 
Borgerliga gruppen deltar ej i beslutet med hänvisning till sitt förslag till 
internbudget. 
  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att anta bilagd personalförsörjningsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen. 
 
_________________  
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A Lindell   2002.58 619 
S Ohlsson 
Samtl R 
Akten 

§ 5 
Debitering av barnomsorgsavgift vid gemensam vårdnad  
 
Allt fler föräldrar, som har gemensam vårdnad och med växelvis boende för 
barnet/en, begär delning av barnomsorgsräkningen; dvs var och en blir plats- 
innehavare utifrån eget omsorgsbehov och betalar därmed var och en sin 
räkning. 
 
För att tydliggöra handläggningsrutinerna vid fastställande av vem som ska vara 
platsinnehavare och räkningsmottagare behöver Regler och tillämpningsföre- 
skrifter kompletteras. 
 
Följande tillägg föreslås: 
 
”Vid gemensam vårdnad där föräldrarna bor på skilda håll och barnet bor 
växelvis hos vårdnadshavarna ska, om någon av vårdnadshavarna begär detta, 
var och en vara platsinnehavare. Var och en debiteras avgift för sin del av den 
totala omsorgstiden och avgiften för respektive platsinnehavare baseras på det 
egna hushållets inkomst.” 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
att godkänna tillägg till Regler och tillämpningsföreskrifter enligt ovan. 
 
--------------------------- 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att godkänna tillägg till Regler och tillämpningsföreskrifter enligt ovan. 
 
_________________
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A Lindell   2002.59 019 
I Bergström 
Akten 

§ 6 
Regler och tillämpningsföreskrifter vid utökning av timmar i förskole- 
verksamhet och skolbarnsomsorg 
 
Ärendet utgår. 
Återkommer till arbetsutskottet och nämnden senare under våren 2002. 
 
____________________ 
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C-U Persson   2001.315 510 
Kommunfullmäktige  
Akten 

 
§ 7 
Yttrande över motion angående Trafiksäkerheten vid våra skolor 
 
Lennart Svantesson (kd) har i motion begärt åtgärder för att öka trafiksäker- 
heten inom busslingan vid Jändelskolan.  
 
Tjänstemannaförslag i ärendet redovisas. 
 
Arbetsutskottet begär kompletteringar i förslaget. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
 
------------------------- 
 
Av förslag till yttrande framgår att ombyggnad av slingan har diskuterats 
tidigare. Att låta trafikutskottet och Barn- och ungdomsnämnden gemensamt få i 
uppdrag att ta fram förslag till åtgärder har nämnden inget att erinra mot. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige  
 
att bifalla motionen från Lennart Svantesson angående trafiksäkerheten vid 
våra skolor. 
 
__________________ 
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 § 8 

Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen  2001.397 750  

   § 6 
   Yttrande över betänkandet Barnmisshandel – 
   att förebygga och åtgärda 
 
 Kommunfullmäktige  2001.369 409 
   § 184 
   Måldokument för Agenda 21-arbetet i   
   Karlskrona kommun – revidering 
   Kommunfullmäktige antar måldokumentet.  
 

Kommunfullmäktige  2001.173 400 
  § 185 
  Miljöplan för Karlskrona kommun 
  Kommunfullmäktige antar miljöplanen 
 
Kommunfullmäktige 2000.335 610 
  § 194 
  Svar på motion om taxekonstruktion för 
  barnomsorgsavgift 
  Kommunfullmäktige avslår motionen 
 
Kommunfullmäktige 2001.115  
  Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001 
 
Kommunfullmäktige 2001.142 610 
  § 193 
  Svar på motion om ökad valfrihet för för- 
  äldrar med små barn. 
  Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Kommunfullmäktige 2001.445 611 
  § 189 
  Utökat behov av förskoleplatser 
 
Skolverket 2001.474 047 
  Statsbidrag till kommuner som tillämpar  
  maxtaxa inom förskoleverksamhet och  
  skolbarnsomsorg samt statsbidrag för   
  kvalitetssäkrande åtgärder inom   
  förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till 
  kommuner som tillämpar maxtaxa 30 januari 
  2002. 
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Skolverket 2002.61 609 
  Betygsstatistik för grundskolan våren 2001 
 
Intagningsnämnden Protokoll från sammanträde 2001-12-12 
gymnasieskolan 
 
Utbildningsförvaltningen Elevläsårstider 2002/2003 för Karlskrona 
  kommuns gymnasieskolor 
 
Ronneby kommun Läsårstider 2002/2003 
 
___________________ 
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Akten   2001.475 023 
 
§ 9 
Övriga ärenden 
 
 
1. Rektorstjänst i Fridlevstads rektorsområde  
 
Förvaltningschefen informerar om att det är 10 sökande till tjänsten, varav två 
med skol- eller rektorsbakgrund. 
 
Presidiet har tagit del av ansökningshandlingarna, så även fackliga företrädare. 
Därefter har presidiet gjort ett urval. Med utgångspunkt från detta kommer 
facklig förhandling att genomföras. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut om tillsättning av rektorstjänst i 
Fridlevstads rektorsområde.   
 
 
________________ 
     
 

A Eklund  2. Sekretessärende   2002.50 606 
 
I ärendet redovisas innehållet i Skollagen vad gäller fullgörande av skolgång 
för skolpliktiga elever, vårdnadshavarens skyldigheter och skolans möjligheter 
till särskild undervisning och särskilt stöd. 
 
Åtgärder under föregående läsår redovisas. 
 
Möjligheten till vitesföreläggande har utretts. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om vitesföreläggande. 
 
________________   
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 13.45 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Christina Mattisson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  ledamot (§§ 10-11 föredragning) 

 Kerstin Andersén (s)  ledamot (från § 12 föredragning)  

 Eva-Britt Dahlström (s)  ledamot 
 Annika Andersson (s) i ledamots ställe  
 Magnus Manhammar (s)  i ledamots ställe (§§ 10-15 föredragning) 

 Nadja Medic (s)                        ledamot (§§ 11-15) 

 André Gustavsson (s)  ledamot 
 Annicka Engblom (m)  ledamot 
 Inga-Lill Siggelsten (kd) i ledamots ställe (§§ 10-13 föredragning) 

 Thomas Nilsson (m)  ledamot (§§ 11-15)  
 Ann-Louise Trulsson (m)  i ledamots ställe 

 Karl-Gösta Svenson (m)  ledamot 
 Per-Erik Persson (v)   i ledamots ställe 
 Bo Palmgren (c)  ledamot (ej  § 11) 

 Marie-Louice Norethun (m)  i ledamots ställe (§ 11) 

 Jan-Olof Petersson  (fp)    ledamot 
 
   forts nästa sida 
 
Utses att justera Karl-Gösta Svenson   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-03-06 kl 11.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 10-15
 Ordförande   _______________________________________  
  
 Justerare       _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2002-03-06 
 
 
Intygar i tjänsten 
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forts 
 
 
 
Övriga närvarande Magnus Manhammar (s) ersättare (§§ 11-15) 

 Marie-Louice Norethun (m)  ersättare (§§ 12-15) 

 Inga-Lill Siggelsten (kd)   ersättare (§§ 11-15) 

 Gunilla Gustavsson (c)   ersättare (§§ 10-13 föredragning) 

 Lena Gustafsson (fp)   ersättare 
 
 Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Torsten Karlsson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
 Ulla Ståhl  rektor/Sunnadals rektorsområde 
 Peter Skogsberg  lärare/Sunnadals rektorsområde  
___________________________________________________________________  
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S Ohlsson 
Akten   2002.93 611 (Köredovisning) 

 
 § 10 
 Aktuell information 

 
1. Information från ett rektorsområde 
 
Informationen utgår. Återkommer vid senare tillfälle. 
 
 
2. Snittider för barnomsorg 
 
Solvig Ohlsson redovisar snittider för barnomsorg avseende december 2001 
och februari 2002. Ökningen i februari är ca 1 tim per barn/vecka. I förskolan 
är ökningen 0,5 tim/vecka, familjedaghem 0,59 tim/vecka och i kooperativ 1,5 
tim/vecka. Genomsnittstiden för barn i förskolorna är 29,97 timmar. 
För skolbarnsomsorgen är genomsnittet 14 tim/vecka., vilket innebär att det 
inte är någon större skillnad i omsorgstid jämfört med 2001. 
 
Omsorgstiden totalt brukar öka på våren jämfört med hösten, varför en längre 
tidsperiod måste till innan exakta jämförelser kan göras. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
2. Köredovisning 
 
Köredovisning t o m januari 2002 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga 
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är  
39 barn, medan känd framtida väntelista t o m oktober 2002 är 335 barn. 
Därutöver finns 15 barn till arbetssökande. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 11 barn, medan känd framtida 
väntelista är 21 barn. Därutöver finns 20 barn till arbetssökande. 
 
Ordföranden tackar tjänstemän, ledning och personal i områdena som arbetat 
mycket positivt för att lösa alla problem i samband med införande av maxtaxa 
och nya regler för barn till arbetssökande och planering för den utbyggnad som 
behövts med anledning av dessa nya reformer. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
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U Ståhl   2000.113 611 (Proj. SU-Marin) 

P Skogsberg    
Akten 

3. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera under denna punkt. 
 
 
4. Projektet Sunnadal-Marinmuseum 
 
Sunnadalsskolan erhöll år 2000 projektmedel för ett projekt avseende 
samverkan mellan Sunnadalsskolan och Marinmuseum. 
 
Ulla Ståhl och Peter Skogsberg informerar om projektet som fortfarande pågår. 
Verksamheten riktar sig till både större och mindre grupper av elever samt 
även enskilda elever. Avsikten med samarbetet är att sammanlänka respektive 
verksamheter och vidareutveckla en gemensam pedagogisk plattform. 
Mindre grupper av elever har genomfört olika projekt och arbeten under 
ledning av en lärare från Sunnadalsskolan och med hjälp av personal från 
Marinmuseum. 
 
Under år 2001 genomfördes teaterföreställningen ”Skeppsgosseliv” där 
eleverna medverkat i alla verksamheter såsom manusskrivning, musik, dekor, 
klädskapande. Lenny Mostberg från Kulturskolan var regissör för 
föreställningen och en lärare från Kulturskolan ansvarig för kostymer. 
Föreställningen var ett pedagogiskt projekt med alternativa pedagogiker. 
Växjö universitet håller på att sammanställa en rapport, en sociologisk studie, 
om ”Skeppsgosseliv”. 
 
Projektverksamheten har skapat nytt samarbete med olika institutioner i 
kommunen främst Marinmuseum, Kulturskolan och Kultur- och fritids- 
förvaltningen. Vikten av att knyta samman det mångkulturella i Karlskrona 
med vårt världsarv poängteras. Medel har erhållits både från kommunen och 
statliga institutioner. 
 
Samarbete sker även med Jämjö rektorsområde  och andra skolor i kommuner 
utom länet samt med andra muséer och kulturskolor. 
 
Sunnadalsskolan har gjort förändringar i schemat innevarande år för att få in 
projektet i det ordinarie skolarbetet. Projektet har gett mycket gott resultat i  
skolan, eleverna har lärt sig samarbeta och fått större självkänsla. 
 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
________________ 
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 § 11 
 Delegeringsärenden 
 

Beslut som fattats på delegering av arbetsutskottet, barn- och ungdomschefen,  
pedagogiske samordnaren, personalchefen samt av rektor i Nättraby 
rektorsområde redovisas vid sammanträdet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings-
besluten. 

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

P Olsson 
T Karlsson 
Kommunstyr. § 12 
Akten  Bokslut 2001 

 
Ansvarsområde 
Bokslutet för år 2001 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 
stödfunktioner som resursskola (elever i behov av särskilt stöd, resurscentrum 
(del i elevvården), utvecklingscentrum (fortbildningsenhet), Säljö 
koloniverksamhet  etc. Vidare bidragsfinansieras fem friskolor och 12 
kooperativa enheter med förskola m m. Det administrativa arbetet sker 
framförallt på barn- och ungdomskontoret och på sex administrativa centrum. 
 
Ekonomiskt utfall 
Verksamhetens bruttokostnader år 2001 är totalt ca 740 mkr. Kommunen 
finansierar ca 90 % och föräldraavgifter, statsbidrag och hyresintäkter står för 
merparten av resterande del. 
 
Verksamheterna för barn och ungdom är mycket personalintensiva, ca 2/3  
av kostnaderna är personalkostnader. Personal och lokaler står för ca 82 % av 
budgeten medan 18 % utgörs av material, läromedel, livsmedel, bidrag för  
kooperativ/friskolor m m. 
 
I motsats till föregående år redovisar Barn- och ungdomsnämnden ett positivt 
resultat på 6,2 mkr. Överskottet uppgår till 0,9 % av budgetomslutningen. 
 
De största avvikelserna finns inom verksamheterna lokaler, barnomsorgs-
avgifter,  gemensamma personalkostnader, förändring av semesterlöneskulden,  
finansiella intäkter, resursskolan, resurscentrum, central administration, 
utvecklings- och utbildningsinsatser, skolskjutsar. 
Rektorsområdena uppvisar sammantaget en budgetavvikelse om ca –1,8 mkr 
och särskolan har en budgetavvikelse om ca –0,6 mkr. 
 
Bokslutet omfattar förutom ovanstående ansvarsområden och ekonomiskt utfall  
- viktiga händelser under året 
- IT-satsningar 
- volymutveckling 
- verksamhetsåtgärder 
- miljöredovisning 
- framtiden 
- verksamhetsmått 
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- balansräkning 
- resultaträkning 
- finansieringsanalys 
- nyckeltal – bokslut 2001. 
 
Viktiga händelser under år 2001 har varit: 
- kontinuerlig uppföljning av verksamheten 
- utvärdering i form av verksamhetsbesök                                                              
- kvalitetssäkring av skolhälsovården 
- attitydundersökning riktad mot elever som slutade år 9 och deras föräldrar 
- inhämtande av uppfattning och värderingar kring måluppfyllelse mm  
- satsningar på kompetensutveckling kring målformulering, utvärdering och 
 hälsofostran 
- kurs i forskningsmetodik 
- deltagande i nationell försöksverksamhet utan timplan 
- deltagande i skolprojekt ”Naturvetenskap och teknik för alla” 
- deltagande av seniorer på skolor och förskolor 
- tjänstemannarepresentation i ungdomsrådet 
- olika projekt i samverkan med kommunledningsförvaltningen 
- utvärdering av försöksverksamheten på Sturköskolan 
- samarbete kring världsarvet, 3 R-metoden samt De fyra hörnstenarna 
- deltagande i nationella utvecklingsinsatsen ITiS 
- om- och tillbyggnad av Nättrabyskolan har slutförts 
- invigning av ny förskoleavdelning på Hasslö. 
   
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att godkänna 2001 års bokslut samt överlämna detsamma till kommun- 
 styrelsen. 
 
Protokollsanteckning 
Ordföranden tackar tjänstemän, ledning och personal som på ett positivt sätt 
medverkat till att nämnden fått ett gott bokslutsresultat. 
 
_________________ 
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  2002.94 619  

A Eklund 
Samtl rektorer 
Akten § 13 

Utvärderingsplan år 2002 
 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer årligen utvärderingsplan för nämndens 
verksamheter. 
 
Centralt görs årligen: 
- CSB-statistik 
- sammanställning av internkontrollarbetet 
- personalstatistik 
- budgetuppföljning/bokslut 
- betygsstatistik och analys 
- sammanställning av tester enligt kartläggningspolicy 
- efterfrågan och placeringar avseende förskoleverksamhet och skolbarnsom-
 sorg 
- kontinuerlig uppföljning av skolval 
- kvalitetssäkring skolhälsovård. 
 
I likhet med tidigare år görs uppföljningar/utvärderingar på rektorsområdesnivå 
som kan redovisas lokalt eller i områdets kvalitetsredovisning. 
 
Nedanstående områden inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhet 
föreslås ingå i utvärderingsplan/ kvalitetssäkring för 2002. 
 
Mål/styrdokument att utvärdera alternativt följa upp: 
- IT-strategi för den pedagogiska utvecklingen 
- Kvalitetsaspekter förskoleverksamhet 
- Kvalitetsaspekter för skolbarnsomsorg 
- Jämställdhet –3R (ohälsotal, stödbehov) 
- Verksamhetsbesök, förslagsvis 4 besök (förskoleverksamhet, fritidsverksam-
 het och kök) 
- Attitydundersökning  
- Skolplanen  
   - lärande och utveckling (stödinsatser, bibliotek, måltider) 
   - omvärldskontakter (kontakter och samverkan) 
    - kompetensutveckling (i förhållande till mål). 
 
Enligt Skolplanen skall minst två av dess prioriterade områden pekas ut för 
uppföljning och utvärdering. År 2002 föreslås fokuseras på: 
- Kompetensutveckling (för att skapa en grund inför en förnyad skolplan 2003, 
 skapa en sammanhållen bild av huruvida målen behöver säkras eller omfor-
 muleras 
- Utvärdering och kvalitetssäkring. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa utvärderingsplan för 2002 enligt ovan 
 
att som prioriterade områden för årets utvärderingar peka ut 
Kompetensutveckling och Utvärdering och kvalitetssäkring. 
 
Yrkanden 
Claes Bothén (kd) yrkar att  Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att fastställa utvärderingsplan för 2002 enligt ovan 
 
att som prioriterade områden för årets utvärderingar peka ut 
Lärande och utveckling, med fokus på tidiga tester och stödinsatser och dess 
resultat samt Utvärdering och kvalitetssäkring. 
 
Christina Mattisson (s) yrkar  
att  Barn- och ungdomsnämnden följer skolplanen vad avser genomförande 
av elev- och föräldraenkät riktad mot de elever som slutar grundskolan, vilket 
innebär att attitydundersökning ej genomförs år 2002. 
 
Claes Bothén yrkar bifall till Christina Mattissons yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns och Christina 
Mattissons yrkanden. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Claes Bothéns och 
Christina Mattissons förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
att  nedanstående områden inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhet 
skall  ingå i utvärderingsplan/ kvalitetssäkring för 2002: 
 
Mål/styrdokument att utvärdera alternativt följa upp: 
- IT-strategi för den pedagogiska utvecklingen 
- Kvalitetsaspekter förskoleverksamhet 
- Kvalitetsaspekter för skolbarnsomsorg 
- Jämställdhet –3R (ohälsotal, stödbehov) 
- Verksamhetsbesök, förslagsvis 4 besök (förskoleverksamhet, fritidsverksam-
 het och kök) 
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- Skolplanen  
   - lärande och utveckling (stödinsatser, bibliotek, måltider) 
   - omvärldskontakter (kontakter och samverkan) 
    - kompetensutveckling (i förhållande till mål) 
 
att som prioriterade områden för årets utvärdering peka ut Lärande och 
utveckling, med fokus på tidiga tester och stödinsatser och dess resultat samt 
Utvärdering och kvalitetssäkring. 
 
____________________
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§ 14 
Övriga ärenden 
 
1. Seminarium Utvecklas i din roll som nämndsledamot 
 
Inga-Lill Siggelsten lämnar information från seminariet ”Utvecklas i din roll 
som nämndsledamot” den 14 februari 2002 i Stockholm. Övriga från nämnden 
som deltog i seminariet var Roland Andréasson och Annika Andersson. 
Konferensen var bra, liksom erfarenhetsutbytet med representanter från andra 
kommuner. Hon efterlyser liknande konferenser på lokal nivå som kommunen 
själv kan anordna. 
 
Ordföranden tar till sig synpunkterna, men framhåller att både lokala och riks- 
täckande konferenser är av värde. 
 
2. Invigning av Sunnadalsskolans idrottshall 
 
Invigning av Sunnadalsskolans idrottshall sker den 21 mars 2002 kl 15.00. 
De av nämndens ledamöter som har möjlighet är välkomna att närvara vid 
invigningen.   
 
______________________ 
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 § 15 

Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 2000.377 001 
  § 8 
  Förslag till ändrad organisation för icke nämnd- 
  specifik administration 
 
Kommunfullmäktige  2000.377 001 
  § 4 
  Beslut om ändrad organisation för icke nämnd- 
  specifik administration 
 
Kommunfullmäktige  2002.78 109 
  § 10 
  Svar på motion om gratulationsbrev till barn- 
  familjerna samt gratischeck till föräldra- 
  utbildning 
 
Skolverket 2000.146 631 
  Skolverket beviljar Nivestedtska skolan  
  uppskjuten start för den fristående   
  förskoleklassen och den fristående grundskolan i 
  Karlskrona senast till läsåret 2002/2003 
 
Skolverket 2000.146 631 
  Skolverket beviljar Nivestedtska skolan rätt 
  att  flytta tillståndet för en fristående   
  grundskola från Karlskrona till Solna 
 
Skolverket 2001.208 631 
  Skolverket beviljar Friskolan Svettpärlan  
  uppskjuten start för den fristående grundskolan i 
  Karlskrona, senast till läsåret 2003/04 
 
Umeå Universitet och 2002.68 619 
Skolverket Information om internationell undersökning av 
  13-14 åringars kunskaper i matematik och  
  naturvetenskap genom TIMSS. I Karlskrona 
  har Nättrabyskolan utvalts att delta i under- 
  sökningen  
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Arbetsmiljöverket 2002.92 611 
  Inspektionsmeddelande med besked efter arbets- 
  skadeutredning vid Wämöskolan 
 
Länsstyrelsen 2002.96 629 
  Information om undersökning om Blekinge- 
  ungdomars levnadsvanor 
 
Utbildningsdepartementet Reviderade anvisningar för användning av 
  ITiS-medel med anledning av att ITiS-satsningen  
  förlängts t o m år 2002  
 
Lokala styrelsen Sturkö- Protokoll från sammanträde 2002-01-29 
skolan 
 

 Jan-Olof Petersson Tackbrev för vänlig hågkomst på 50-årsdagen 
 
 ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 25 mars 2002  
 
 
 
 
 
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 25  mars 2002 
 
§ 16 Aktuell information 
 - Information om Särskolan 
 - Information om Ungdomsrådets verksamhet  
 - Insatser för att motverka och minska ohälsotalet samt för kvalitets- 
  utveckling i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 17 Delegeringsärenden 
 
§ 18 Budgetuppföljning per den 28 februari 2002 
 
§ 19 Attesträtt Säljö sommaren 2002 
 
§ 20 Beräkning av barnomsorgsavgifter vid gemensam vårdnad och växelvis 
 boende 
 
§ 21 Förslag beträffande ledningsorganisationen för särskolan och resursskolan 
 
§ 22 Förslag om förprojektering av förskolor i Sturkö och Tving 
 
§ 23 IT-plan för Barn- och ungdomsnämndens administrativ verksamhet 2002 
 
§ 24 Yttrande över motion angående utbildningsresor för niondeklasser till 
 Stutthoff i Polen 
 
§ 25 Övriga ärenden 
 - Skolplanen 
 - Information från seminarium angående unga i riskzonen 
 - Tack till ersättare och 1:e vice ordförande 
 
§ 26 Meddelanden 
 
_____________
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 14.30 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Christina Mattisson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Eva-Britt Dahlström (s)                   
 André Gustavsson (s)  §§ 17-26 
 Thomas Nilsson (m)    
 Karl-Gösta Svenson (m)   
 Arto Valtonen (v)   
 Bo Palmgren (c)   
 Jan-Olof Petersson  (fp)     
 
Tjänstgörande ersättare  Göran Eliasson (s)  
 Annika Andersson (s) 
 Magnus Manhammar (s) 
 Ann-Louise Trulsson (m) 
 Inga-Lill Siggelsten (kd)       
  
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Torsten Karlsson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Anita Ottosson  pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 Håkan Karlsson  rektor/Särskolan § 16  
 
Utses att justera Arto Valtonen   
 
Justeringens plats  
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-03-28 kl 08.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 16-26
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 2002-03-28 
 
Intygar i tjänsten    
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R/Särskolan 
 

§ 16  
Aktuell information 
 
1. Information om Särskolan    

 
Rektor Håkan Karlsson, Särskolan ger en information om särskolans olika 
verksamheter. Särskolans verksamheter omfattar åldrarna 7 år upptill utbildning för 
vuxna i särvux. Verksamheten finns på 8 fysiska enheter, varav särvux är integrerat 
i en verksamhet på Gullberna. Personal och ledning finner det mycket positivt att 
det är ett rektorsområde. Rektor redovisar ett ökande elevantal i särskolan. 
 
Till hösten 2002 kommer nya kursplaner för särskolan. Två lärare från Karlskrona 
kommun har deltagit i arbetet med att ta fram kursplanerna. 
 
Det råder ett gott samarbete med övriga rektorsområden och eleverna i särskolan kan 
i vissa lektioner delta i ordinarie undervisning i grundskolan och vice versa vad 
gäller elever från grundskolan. Integration förekommer då detta är möjligt.  
 
Rosenfeldtskolan omfattar grundsärskola från 7 till 17 år. 
Lyckebyskolan omfattar grundsärskola och träningsskola . 
På Spandelstorpsskolan finns träningsskola. I träningsskolan finns även barn med 
multihandikapp med en mycket låg utvecklingsnivå, men som får individuell under-. 
visning anpassad till sin egen nivå. Fler alternativa pedagogiker används, exempelvis 
Montessoriundervisning.  
Panflöjtens träningsskola och grundsärskola har en autistenhet som jobbar med en 
mycket tydlig struktur. 
I Ramdala, Galaxen, finns heldagsverksamhet för barn med autism. 
På Gullberna, Pluto, finns verksamhet för äldre elever med autism.   
Gymnasiesärskola finns både på Solbackaskolan på Gullberna och på Thörnströmska 
gymnasiet. Integrering sker med gymnasieskolan i enstaka kurser. 
Särvux utbildar i enstaka kurser. 

 
Rektor har en personlig kontakt med alla elever och även med föräldrarna. 
Han välkomnar nämndsledamöterna till besök i verksamheten. 
 
Ordföranden tackar för informationen som lägges  till handlingarna. 

 
 __________________ 
 
 2. Information om Ungdomsrådets verksamhet 
 
 Informationen utgår. 
 __________________ 
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A Ottosson      2001.474 047 
Samtl R      

Br-C Arnesson        
Akten 3. Insatser för att motverka och minska ohälsotalet samt för kvalitets- 
  utveckling i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
 

Som ett led i att pröva, utveckla och utvärdera former för organisation och 
bemanning har förvaltningen utarbetat förslag på ett antal åtgärder som syftar till 
kvalitetsutveckling för verksamheten och som kan motverka ohälsotalen för  
personalen.  

 
De åtgärder som kommer att prioriteras för genomförande planeras inom ramen för 
statliga medel samt eventuellt egna budgetmedel som kan hänföras till användning 
för att motverka ohälsotalet. 

 
Inför 2002 infördes ett särskilt statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder som 
kommuner som inför maxtaxa kan söka. Bidraget kan användas dels till personal- 
förstärkning i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, dels till kompetenshöjande 
åtgärder för barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger. 
 
Karlskrona kommun har ansökt om 2.974.398 kronor. Till ansökan finns förteckning 
med åtgärder som överstiger detta belopp då avsikten är att prioritera de insatser som 
ger största möjliga effekter avseende utveckling av kvaliteten. 
 
Följande förslag till insatser lämnas 
- utbildning av barnskötare till förskollärare 
- inrättande av tjänster som resurspedagoger/utvecklingspedagoger 
- utökning av talpedagogtjänst för förskoleverksamhet 
- utökning av hörselpedagog för förskoleverksamhet 
- höjd grundbemanning i förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg alternativt minskning 
 av barngrupper 
- överbemanning vid provisorium/nyetableringar 
- resurser till rektorsområdena för planering på dagtid för personalen 
- mentorspooltjänster 
- insatser redovisade av enskilda förskolor och fritidshem. 
 
Förvaltningen har för avsikt att vid nämndens junisammanträde återkomma med 
vilka åtgärder som prioriterats efter diskussion mellan förvaltningsledning, 
rektorsgrupp och fackliga företrädare samt att på novembersammanträdet lämna 
rapport om de insatser som genomförts. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 

 Gruppledarna tar en diskussion kring insatserna i samband i anslutning till 
 nämndens sammanträde. 
 

______________________ 
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4. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapporterna. 
 
______________________



    25 mars 2002 5 
 
 
 
 
§ 17 
Delegeringsärenden 
 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal fritidsledare    2002.52 023 
 
Anställningsavtal vik rektor   2002.9 023 
 
Lön för nyanställd personal   2002.24 024 
 
Förlängt förordnande att biträda rektor inom  2002.8 023 
Fridlevstads rektorsområde  
 
Anpassad studiegång för elev på Wämöskolan   
 
Lov mer än 10 dagar i följd för elev på Hasslöskolan  
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings- 
ärendena. 
 
__________________ 
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P Olsson     2002.119 042 
T Karlsson     
Samtl R 
Intendenter  § 18 
Kommunstyr. Budgetuppföljning per den 28 februari 2002 
Kommunfullm. 
Akten Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 734,1 mkr, varav 
 kommunbidraget utgör 658,1 mkr. Övriga externa och interna intäkter utgör 76 mkr. 

 
Resursfördelningen till de 13 rektorsområdena med förskola/grundskola utgör  480,3 
mkr. 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2001 ett positivt ekonomiskt 
resultat på 6,2 mkr, vilket var ett bättre resultat än vad de prognoser som togs fram 
under året visade.  
 
De största positiva avvikelserna fanns inom verksamheterna lokaler, barnomsorgs- 
avgifter, gemensamma personalkostnader, förändring av semesterlöneskulden, 
finansiella intäkter, resursskolan, resurscentrum, central administration, utvecklings- 
och utbildningsinsatser och skolskjutsar. 
 
Rektorsområdena uppvisade sammantaget en budgetavvikelse om ca –1,8 mkr, 
Särskolan hade en budgetavvikelse om ca –0,6 mkr. 
 
Internbudget/resursfördelning 2002 
Under 2002 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som 
togs fram till budget 2001. Modellen skall ge rektorsområdena stabila budget-
förutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets 
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis. Avstämning och 
justering sker per tertial. 
 
En reserv om 2,5 mkr för vissa justeringar samt oförutsedda kostnader har 
budgeterats. 
 
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för 6,5 nya barnomsorgsavdelningar 
och 4 dagbarnvårdare för att täcka ökad efterfrågan på barnomsorg bl a på grund av 
införande av maxtaxa. De ekonomiska konsekvenserna skall följas upp kvartalsvis. 
 
Händelser under 2002 
Arbete pågår för att klarlägga effekterna av maxtaxa fr o m 2002 och allmän förskola 
för 4-5 åringar fr o m 2003 m m. 
 
Ombyggnadsarbeten för F-9 skola på Sunnadal och förprojektering av F-9 skola på 
Trossö pågår. 
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Prognos för 2002 
 
Periodens resultat för driftbudgeten på  –12,3 mkr är inte periodiserat. Resultatet 
motsvarande period förra året var –8,5 mkr. Skillnaden beror på inkomstbortfallet för 
barnomsorgsavgifter pga maxtaxan. Statsbidraget som skall täcka inkomstbortfallet 
är inte periodiserat, men 2/12 motsvarar 3,8 mkr. 
 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos för 2002 slutar på +/-0.  
 
En samlad bedömning för rektorsområdena slutar på +/-0. 
Av det ekonomiska läget i flertalet rektorsområden framgår att möjligheter till 
personalförstärkningar är mycket begränsad.  I denna prognos förutsätts att erhållna 
medel enligt av fullmäktige beslutar ramar gäller. Den reserv som avsatts måste 
därför användas till att öka antalet vuxna i skolan. 
 
Investeringsbudgeten 
Investeringsbudgeten är på totalt 8,4 mkr. Till detta kommer 156 tkr som inte 
utnyttjades under 2001 för utrustning/inventarier till NKC. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna budgetuppföljning för januari-februari 2002 till kommun- 
  styrelsen 
 
att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2002 utökas med  
 156 tkr på grund av ej utnyttjade investeringsmedel 2001 för inventarier till
 Nättraby kunskapscenter. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ovanstående 
tjänstemannaförslag.   
 
Under år 2002 skall förvaltningen i likhet med 2001 lämna månadsvisa uppföljningar 
avseende rektorsområdena till arbetsutskottet. 
 
_________________ 
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     2002.124 002 

T Karlsson 
Chr Ericsson 
Akten § 19 

Attesträtt Säljö sommaren 2002 
 
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att avsätta 475 tkr till verksamheten på 
Säljö sommaren 2002.  
 
Christer Ericsson har anställts som projektledare under verksamhetstiden och föreslås 
få attesträtt och ansvar för avsatta medel sommaren 2002. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att Christer Ericsson får attesträtt och ansvar för avsatta medel, 475 tkr, för verk- 
samheten på Säljö sommaren 2002. 
 
----------------------------- 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
___________________
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A Ottosson      202.58 619 
Samtl R 
Akten 

 
§ 20 
Beräkning av barnomsorgsavgifter vid gemensam vårdnad och växelvis boende 
 
Den barnomsorgstaxa som tillämpades före januari 2002 var relaterad till antalet 
omsorgstimmar och till hushållets bruttoinkomst. I de fall föräldrar med gemensam 
vårdnad begärde det, fördelades räkningen utifrån det antal timmar som respektive 
vårdnadshavare hade behov av. Med maxtaxans införande har inte timtalet någon 
betydelse för avgifter (om inte antalet timmar per vecka är 15 timmar eller färre). 
 
I nedanstående förslag är beräkning av avgift en korrigering för att anpassa 
debiteringen utifrån lagstiftningen kring maxtaxan. 
    
Förslag till beräkning av avgift vid gemensam vårdnad och växelvis boende: 
I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma 
kommun (barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg) 
ska båda vara platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i 
respektive platsinnehavares hushåll och barnets placering i syskonskaran och i verk- 
samhetsform. Detta innebär två avgifter, som avser samma barn och avgiften delas 
50/50 för varje familj. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga avgiften för en 
plats enligt maxtaxan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att beräkning av barnomsorgsavgift vid gemensam vårdnad och växelvis boende 
beräknas enligt ovan angivet förslag. 
 
--------------------------  
 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
 _________________ 
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     2002.121 001 
P Olsson 
R/Särskolan 
Akten 

§ 21 
Förslag beträffande ledningsorganisationen för särskolan och resursskolan 

 
Förvaltningen har en strävan att uppnå en ökad chefstäthet, som en av flera åtgärder 
för att nå lägre ohälsotal. En inventering visar att särskolan har flest anställda per 
rektor och relativt höga ohälsotal. Sårbarheten är också hög med endast en rektor. 
Flera alternativ har diskuterats för att få bäst resultat i organisationen. 
 
Förvaltningsledningen föreslår att ledningsresursen förstärks inom särskolan genom 
att skolledningsresursen utökas med en halv rektorstjänst. Dessutom är tjänsten 

 lämplig att kombinera med den halva rektorstjänst för resursskolan som är vakant. 
Detta alternativ erbjuder också erfarenhetsutbyte och bättre arbetsgemenskap för 
båda rektorerna. 
 
Det saknas medel i särskolans budget för att finansiera denna tjänst, vilket gör att den 
reserv som Barn- och ungdomsnämnden har avsatt måste tas i anspråk om ytterligare 
en halv tjänst skall inrättas. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att en rektorstjänst som delas mellan resursskolan och särskolan inrättas från och 
med den 1 april 2002 samt 
 
att förvaltningsledningen kan använda reserverade medel för ytterligare en halv 
rektorstjänst inom särskolan. 
 
------------------------------- 
 
Yrkanden 
Claes Bothén (kd) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen 
att se över särskolans framtida inre organisation 
att belysa elevers grundtillhörighet som går på resursskolan 
att förvaltningen redovisar resultat och förslag i juni 2002. 
 
Eva-Britt Dahlström (s), Christina Mattisson (s) och Arto Valtonen (v) yrkar avslag 
på Claes Bothéns yrkande och bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Thomas Nilsson (m), Bo Palmgren (c), Jan-Olof Petersson (fp) och Karl-Gösta 
Svenson (m) yrkar bifall till Claes Bothéns förslag 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition 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 förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att en rektorstjänst som delas mellan resursskolan och särskolan inrättas från och 
med den 1 april 2002 samt 
 
att förvaltningsledningen kan använda reserverade medel för ytterligare en halv 
rektorstjänst inom särskolan. 
 
Reservation 
Reservation från samtliga borgerliga partier till förmån för Claes Bothéns yrkande, 
vilket bilägges protokollet. 
 
____________________ 
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S Ohlsson      2002.122 611 
Tekn förv       
Akten 

§ 22 
Förslag om förprojektering av förskolor i Sturkö och Tving 
 
I ärendet om maxtaxa och allmän förskola för 4-5 åringar framgår ett ökat behov 
av förskolor under 2003. Behovet uppskattas till tio förskoleavdelningen. Reformen 
finansieras till större delen av statsbidrag. 
 
Under våren 2002 arbetar förvaltningen för att få fram en säkrare bedömning av 
behovet. Beräkningarna försvåras av att föräldrarnas val av barnomsorgsform kan 
ändras då allmän förskola införs. 
 
En inventering visar dock att en förskoleutbyggnad på Sturkö och Tving är trolig. 
Då projekteringstid och byggnadstid riskerar att bli pressad innan situationen är helt 
klarlagd, med försämring av kvalitet och /eller stigande kostnad som följd, föreslås 
därför att förberedelsearbetet tidigareläggs. Beslut om utbyggnad kan sedan ske i 
särskild ordning. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Tekniska förvaltningen planera 
och förprojektera förskoleverksamhet i Tving och på Sturkö. 

 
Yrkande 
Claes Bothén (kd) yrkar 
att förvaltningen får i uppdrag att planera för förskoleverksamhet i Tving och på 
Sturkö samt 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om övriga intressenter finns.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, tjänstemannaförslaget och 
Claes Bothéns och ställer dessa mot varandra. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Tekniska förvaltningen planera 
och förprojektera förskoleverksamhet i Tving och på Sturkö. 

 
Reservation 
Samtliga borgerliga partier reserverar sig till förmån för Claes Bothéns yrkande. 
 
____________________ 
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K Edvinsson       2002.123 005  
Samtl R 
Intendenter § 23 
Akten IT-plan för Barn- och ungdomsnämndens administrativa verksamhet 

2002 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens IT-plan skall 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 kräver IT-stöd.    
 
IT-stöd finns inom administrationens på barn- och ungdomskontoret, administrativa 
centrumen, utvecklingscentrum, resurscentrum, skolsköterskor, studie- och yrkes- 
vägledare samt på de större tillagningsköken.  
 
Tillgänglighet och infrastruktur. 
För ovanstående verksamheter är infrastrukturen utbyggd. Av det totala antalet 
anställda nås dock endast ca 9 %. Personalen på skolor och förskolor kan f n inte ta 
del av den information som finns i verksamhetssystemen. Detta aktualiseras 
ytterligare genom beslut om införande av e-handel. 
 
Mål för 2002 
- påbörja utbyggnad av infrastruktur för kommunikation till skolor och förskolor 
- efterhand utrusta personalarbetsplatser på förskolor och skolor 
- fortsätta införande av delprojekt 1 (fakturascanning) inom e-handelsprojektet 
- anpassa förvaltningens hemsida enligt de kommunövergripande riktlinjer som 
 fastlagts. 
 
Hårdvara 
20 % av förvaltningens persondatorer har under 2001 uppgraderats och i vissa fall, 
där uppgraderingen inte varit möjlig har systemenheterna bytts ut. 
 
Mål för 2002 
- fortsätta uppgradering av utrustning inom givna ekonomiska ramar 
- upprätta en plan för kommunikation till samtliga skolor samt utrustning till personal- 
 arbetsplatser. 
 
Verksamhet och arbetsformer 
För att nå de uppsatta målen måste arbetet med IT-utvecklingen ske med 
utgångspunkt från en helhetssyn både på kort och lång sikt. Det gäller dels att utifrån 
de möjligheter som finns med befintliga system och applikationerna gå vidare och 
använda dessa fullt ut, dels gå vidare i den fortsatta utvecklingen inom IT-området. 
Nya rutiner som är anpassade till befintligt IT-stöd måste tas fram för att på så sätt 
öka användareffektiviteten. 
 
En annan utgångspunkt för förvaltningens IT-verksamhet är att nå ut externt och 
erbjuda tjänster on linje till kommuninnevånarna. 
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Mål för 2002 
- fortlöpande gå igenom arbetsrutiner i kombination med IT-stöd 
- fortsatt utveckling av förvaltningens hemsida med bl a utveckling av tjänster på 
 nätet. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att fastställa ovan redovisade IT-plan för Barn- och ungdomsnämndens 
administrativa  verksamhet år 2002. 
 
-------------------------- 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
__________________
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       2001.281 609 

A Ottosson 
Kommunfullm 
Samtl R § 24 
Ungdomsrådet   Yttrande över motion angående utbildningsresor för niondeklasser till 
I Bergström Stutthoff i Polen 
Akten 

Moderaterna har inkommit med motion om utbildningsresor för niondeklasser till före 
detta koncentrationslägret Stutthoff i Polen. Bakgrunden är att de politiska 
ungdomsförbunden i Blekinge under våren 2000 genomförde resor till Stutthoff. 
Resorna finansierades genom sponsring av näringslivet i Blekinge, men pengarna 
räckte endast till att låta ett urval av elever från varje skola åka. 
Syftet med resorna är att ge eleverna mer ingående kunskaper om förintelsen på plats i 
Polen. 
 
Motionärerna hemställer att Kommunfullmäktige beslutar 
att i samråd med de politiska ungdomsförbunden i länet och Sölvesborgs kommun 
undersöka möjligheterna för kommunens niondeklasser att genomföra utbildningsresor 
till Stutthoff i Polen. 
 
Ungdomsrådets remissvar 
Motionen har lämnats på remiss till Ungdomsrådet som ställer sig positivt till resor till 
Stutthoff för kommunens niondeklassare. Rådet framhåller dock att studiebesöken bör 
ses som en del av projekt som har som mål att få eleverna att förstå vidden av vad som 
hänt mellan 1939 och 1945. Eleverna ska arbeta med projekten exempelvis genom att 
delta i föreläsningar både före och efter resan. 
 
Ungdomsrådet vill stötta sådana projekt och har utsett tre av sina ledamöter att 
tillsammans med en tjänsteman finnas till hands för att stödja arbetet med projekten.  
Ungdomsrådet framhåller att projekten inte bara skall handla om dåtid utan också till 
stor del om vår nutid och att kommunens integrationssekreterare bör knytas till arbetet. 
 
Förslag till yttrande 
I förslag till yttrande framgår att Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens 
intention om vikten av att våra ungdomar tillägnar sig kunskap om bl a nazismen och 
om förintelsen. Utbildningsresor för eleverna i år 9 kan vara ett bra och lärorikt 
inslag i undervisningen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden stöder Ungdomsrådets uppfattning om att studieresor 
till exempelvis Stutthoff bör ses som en del i ett mer långsiktigt arbete. 
Ungdomsrådet engagemang är mycket positivt och de ger exempel på arrangemang 
av föreläsningar, kontakt med integrationssekreteraren, samtal mellan elevråd och  
Ungdomsråd och möjligheter att genom sponsring finansiera studieresor. 
 
Barn- och ungdomsnämnden stöder Ungdomsrådet i arbetet mot rasism och 
främlingsfientlighet och vill ge Ungdomsrådet tid att arbeta fram en plan för hur och 
med vad de ska arbeta. Tjänstemannarepresentation finns i rådet. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att föreslå Kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Arbetsutskottet föreslår vidare att Barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar 
 
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i november 2002 rapportera 
till nämnden om hur Ungdomsrådet arbetar med att stötta mot rasism och främlings- 
fientlighet. 
 
-------------------------------- 
 
Yrkanden 
Karl Gösta Svenson (m) och Arto Valtonen (v) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar sålunda  
 
att föreslå Kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
Arbetsutskottet föreslår vidare att Barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar 
 
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i november 2002 rapportera 
till nämnden om hur Ungdomsrådet arbetar med att stötta mot rasism och främlings- 
fientlighet. 
 
____________________ 
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§ 25 
Öriga ärenden 
 
1. Skolplanen 
 
Jan-Olof Petersson (fp) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över vilka mål 
som uppfyllts i skolplanen för att få en överblick över innevarande mandatperiod. 
Dvs en förteckning som sida för sida följer skolplanen som visar vilka mål vi uppnått 
och vilka vi inte uppnått, som en förberedelse inför kommande skolplan. 
 
Ordföranden och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Jan-Olof Peterssons 
förslag 
 
att uppdra åt förvaltningen att se över vilka mål som uppfyllts i skolplanen 
  som en förberedelse inför kommande skolplan. 
 
____________________ 
 
2. Information från seminarium angående unga i riskzonen 
 
Eva-Britt Dahlström (s) ger en information från ett seminarium i Alvesta den 
31 januari 2002. Seminariet handlade om barn och unga som riskerar att bli utslagna 
från skola och arbetsliv. Bl a tog föreläsarna upp orsakerna till varför många elever 
slutar grundskolan och gymnasieskolan. Exempel gavs från Skurups kommun från 
samverkan skola-socialtjänst, ungdomsuppföljningen och det individuella 
programmet. Projektet Herkules beskrev ett sätt att beräkna samhällets kostnader för 
unga människor som riskerar att hamna utanför skolan och arbetsmarknaden. 
 
 
3. Tack till ersättare och 1:e vice ordförande 
 
Göran Eliasson lämnar uppdraget som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden då 
han erhållit en rektorstjänst i Lidköping. Ordföranden tackar Eliasson för fina 
insatser både i s-gruppen och i Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Göran Eliasson tackar för den tid han varit ersättare i arbetsutskottet och Barn- och 
ungdomsnämnden som han funnit mycket stimulerande och lärorik. 
 
Ordföranden meddelar att Christina Mattisson föreslås som 1:e vice ordföranden i 
kommunstyrelsen och som kommunalråd efter Björn Fries. Hon föreslås också som 
ordföranden i Idrotts- och fritidsnämnden. Beslut tas i kommunfullmäktige den 27 
mars. 
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Nämnden kommer att tacka av Christina Mattisson vid nästa sammanträde då 
utnämningarna är officiella, men ordföranden önskar ändå vid dagens sammanträde 
tacka för hennes stora engagemang och styrka att snabbt sätta sig in i Barn- och 
ungdomsnämndens verksamhet och önskar Christina lycka till och fortsatt framgång 
i hennes fortsatta värv.    
    
Claes Bothén tackar Göran Eliasson och önskar honom lycka till. 
Claes Bothén tackar Christina Mattisson för det gångna året och gratulerar till för- 
troendet från partiet till hennes nya uppgifter. 
 
Christina Mattisson tackar för det gångna året i Barn- och ungdomsnämnden som 
varit roligt och lärorikt. 
 
_____________________ 
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 § 26 
 Meddelanden 
 

Arbetsmiljöverket 2002.126 290 
  Besked efter inspektion den 7 mars av Hästö 
  förskola 
 
Räddningsverket 2002.92 611 
  Yttrande över olyckan som inträffade i   
  Wämöskolan 
 
Svenska ESF-rådet Blekinge 2002.128 029 
län  Beslut om stöd från Europeiska socialfonden 

 Barn- och ungdomsförvaltningen erhåller stöd 
 från program Växkraft Mål 3 för genomförande 
 av nätverksaktivitet 
 

Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde 2002-03-05 
 
Sölvesborgs kommun Beslut om läsårstider 2002/03 för grundskola 
  och särskola i Sölvesborg 
 
_________________ 

  
   



 

  

 24 april 2002 
 
 
 
 
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 24 april 2002 
 
§ 27 Aktuell information 
 - Information från Jämjö rektorsområde  
 - Kvartalsredovisning av konsekvenserna av maxtaxan 
 - Information om Ungdomsrådet 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 28 Delegeringsärenden 
 
§ 29 Barn- och ungdomsmässa 
 
§ 30 Kvalitetsredovisning för Barn- och ungdomsförvaltningen 2001 
 
§ 31 Förprojektering av förskolelokaler i Sunnadalsskolan 
 
§ 32 Tillsättning av tjänst som biträdande rektor i Sunnadals rektorsområde  
 
§ 33 Yttrande över motion angående ökad fysisk aktivitet i skolan 
 
§ 34 Val av vice ordförande i arbetsutskottet  
 
§ 35 Val av ersättare i arbetsutskottet 
 
§ 36 Val av kontaktpolitiker 
 
§ 37 Övriga ärenden 
 - Trafiksituationen i Nättraby 
 - Trafiksituationen vid Rosenfeldtskolan 
 - Meddelarfrihet 
 
§ 38 Meddelanden 
 
__________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 14.00 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Magnus Johansson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Kerstin Andersén (s)   
 Eva-Britt Dahlström (s)   
 Nadja Medic (s)                        §§ 28-38 

 André Gustavsson (s)   
 Annicka Engblom (m) § 31 föredragning   
 Thomas Nilsson (m)    
 Karl-Gösta Svenson (m)  §§ 27-31 föredragning 

 Bo Palmgren (c)   
 
Tjänstgörande ersättare  Eva-Marie Malmgren (s)  §§ 27-31 föredragning 

 Magnus Manhammar (s) 
 Marie-Louice Norethun (m) §§ 28-38 

 Ann-Louise Trulsson (m)  §§ 27-31 föredragning 

 Per-Axel Persson (v)   
 Peter Rihs (kd)  §§ 27-30 föredragning, §§ 28-38 

 Gunilla Gustavsson (c) §§ 28-38 

 Lena Gustafsson (fp)  
   
Ersättare Cecilia Eklund (s) 
 Marie-Louice Norethun (m)  §§ 28-31 föredragning 

 Peter Rihs (kd)  § 7 föredragning   
 Gunilla Gustavsson (c)   §§ 27-31 föredragning 

 
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Torsten Karlsson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Lärare och elever   Jändelskolan 
 Filip Carlsson   Ungdomsrådet 
 
  
________________________________________________________________________________ 
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Utses att justera André Gustavsson   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-04-30 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 27-38
 Ordförande_______________________________________  
  
 Justerare _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2002-04-30 
 
 
Intygar i tjänsten 
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Elever och 
lärare/Jä 
S Ohlsson § 27 
T Karlsson Aktuell information 

 
1. Välkomsthälsning 
 
Ordföranden hälsar Magnus Johansson (s) välkommen som 1:e vice ordförande och 
Cecilia Eklund (s) som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden. 
  
2. Information från Jämjö rektorsområde  
 
Elever i Jämjö rektorsområde har under våren arbetat med ett projekt om Ragnar 
Jändel. Elever från Jändelskolan sjunger dikter av Ragnar Jändel som de själva 
tonsatt. 
 
Lärarna Anders Johnsson och Staffan Appelkvist informerar om projektarbetet. 
  
Läraren Boel Forslund informerar om en annorlunda schemaläggning med 
”ansvarstid” på Jändelskolan för år 7-9. Tre dagar per vecka har eleverna detta 
schema som innebär en dag elevens val och två dagar ”ansvarstid”. I ansvarstiden 
ingår svenska, moderna språk, SO-ämnen, matematik och NO-ämnen. 
 
Ordföranden tackar för informationen och överlämnar en blomma till eleverna. 
 

 3. Kvartalsredovisning av konsekvenserna av maxtaxan 
 
Kvartalsredovisning av konsekvenserna av maxtaxan skall lämnas till Kommun-
fullmäktige. 
 
Prognostiserat inkomstbortfall inför maxtaxebeslutet och en beräknad helårseffekt 
efter mars debitering redovisas.  
 
Uppföljning av planerad utbyggnad av förskolor 2002 med planerat startdatum, 
reellt startdatum, planerad volym och volym den 1 mars redovisas. 
 
En uppföljning i mars 2002 av antalet barn i kommunala och kooperativa förskolor 
och familjedaghem inkl utbyggnadsprogrammet visar en differens i jämförelse med 
mars 2001 på + 47 barn i åldrarna 1-2 år och + 63 barn i åldrarna 3-5 år. 
 
En uppföljning av utfallet av lagen om rätt till förskola vid föräldraledighet och 
arbetslöshet visade beträffande barn till föräldralediga en prognos på 115 barn medan 
utfallet blev 93, en differens på -22 barn. Prognosen för barn till arbetslösa visade 
70 barn medan utfallet blev 31, en differens på – 29 barn. 
  



  24 april 2002 4 
 
 
 
 
Antalet timmar/vecka i förskoleverksamhet i kommunala och kooperativa förskolor 
och familjedaghem exkl utbyggnadsprogrammet är budgeterat till 79.900 timmar.  
Utfallet i mars visar 83.300 timmar vilket ger en differens på 3.400 timmar. 
 
Snittimmar i januari-mars 2002 redovisas med jämförande siffror för 2001. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer tillsammans med kommunlednings- 
förvaltningen att redovisa konsekvenserna av maxtaxan till Kommunfullmäktige. 
   
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 

Ungdomsrådet 4. Information om Ungdomsrådet 
 
Philip Carlsson från Ungdomsrådet ger en information  om rådets verksamhet. 
I ungdomsrådet ingår 21 ungdomar från högstadiet och gymnasiet. Alla skolor är 
representerade i rådet, såväl kommunala skolor som friskolor. Rådet har en egen 
budget och har funnits sedan januari 2001. Ungdomsrådet stödjer många projekt som 
är till gagn för ungdomar.  
 
Ungdomsrådet är remissinstans för bl a Barn- och ungdomsnämnden. 
Rådet sammanträder en gång per månad, då bl a filosofiska frågor i skolans värld står 
på dagordningen. Elevråden rapporterar på varje möte från sin egen skola. 
 
Ordföranden tackar för informationen som tas till protokollet. 
 
_______________________ 
 
5. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera under denna punkt. 
 
_______________________ 
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§ 28  
Delegeringsärenden 
 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal föreståndare Säljö barnkoloni 2002.142 023 
 
Anställningsavtal vik rektor  2002.5 023 
 
Lönetillägg för uppgift som chef i Fridlevstads 
rektorsområde  2002.22 024 
 
Lönetillägg med anledning av vakanshållning av  
rektorstjänst 2002.22 024 
 
Lön för nyanställd personal 2002.24 024 
 
Dispens från 1-årsregeln för förskoleplacering 2002.116 611 
 
Projektledare 2002.143 023 
 
Sekretessärende angående särskilda stödinsatser 2002.148 631 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings- 
ärendena. 
 
________________________ 
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  2002.161 609 

Samtl rektorer   
Intendenterna 
P Olsson § 29 
T Karlsson Barn- och ungdomsmässa 
Akten 

Rektorsområdena i Karlskrona kommer att arrangera en Barn- och ungdomsmässa 
den 26-27 april 2002 i Karlskrona. 
 
En styrgrupp under ledning av rektor Inger Persson har tagit fram en budget 
som omsluter 325 tkr. 
Paula Lidén van Riessen har anställts som projektledare under verksamhets- 
tiden. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att från Barn- och ungdomsnämndens reserv överföra 325 tkr för marknads-
 föring till rektorsområdena i enlighet med resursfördelningssystemet samt 
 
att kompensera friskolorna i enlighet med gällande resursfördelning. 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
__________________ 
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  2002.132 619 

A Eklund 
A Ottosson § 30 
Samtl rektorer Kvalitetsredovisning för Barn- och ungdomsförvaltningen 2001 
Intendenter 
I Bergström Skolor samt kommuner och landsting är skyldiga att årligen upprätta skriftliga  
Akten kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och 
 utvärderingen av arbetsplanen respektive skolplanen. 

 
Barn- och ungdomsförvaltningen har för tredje året upprättat kvalitetsredovisning. 
Kvalitetsredovisningen bygger bl a på resultatet från redovisningar från de olika 
rektorsområdena samt den analys som Barn- och ungdomskontoret gjort. 
 
Kvalitetsredovisningen omfattar följande: 
Bakgrund 
Mål 
- Prioriterade mål 
- Övriga måldokument 
Resultat och måluppfyllelse 
- Organisation för insamling av resultat och utvärdering 
- Översikt över rektorsområdenas system för egenkontroll 
- Målområde ”Barn- och ungdomar – inflytande och ansvar” 
- Målområde ”Föräldrar – inflytande och ansvar” 
- Måldokument IT-strategi 
- Måldokument skolplan 
- Måldokument Barnkonventionen, läroplanen och skolplan 
- Måldokument skollag, läroplan, skolplan 
- Sammanställning av tester enligt kommunens kartläggningspolicy 
- Resultat måldokument hälso- och sjukvårdslagen och skollagen 
- Måldokument Personalpolitiskt program och Arbetsmiljölagen 
Åtgärder för utveckling. 
 
Som bilagor redovisas Plan för uppföljning eller utvärdering 2001, sammanställda 
rapporter 2001, sammanställning över bedömning av måluppfyllelse 2001 och 
Utvärderingsplan 2002. Även rektorsområdenas och enskilda skolors 
kvalitetsredovisningar finns i bilagor till ärendet. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna och fastställa förvaltningens Kvalitetsredovisning 2001. 
 
Yrkanden 
Claes Bothén (kd) yrkar på den borgerliga gruppens vägnar följande tillägg: 
att Barn- och ungdomsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram tydliga 
och utvärderingsbara mål inför kommande kvalitetsuppföljningar 
att resultatet redovisas i nämnden för beslut senast under augusti 2002.  
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Ordföranden yrkar bifall till Claes Bothéns förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns m fl tilläggsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att godkänna och fastställa förvaltningens Kvalitetsredovisning 2001  
 
att ge arbetsutskottet i uppdrag att ta fram tydliga och utvärderingsbara mål  
 inför kommande kvalitetsuppföljningar av verksamheten samt  
 
att resultatet skall redovisas i nämnden för beslut senast under augusti 2002. 
 
______________________ 
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  2002.162 290 

S Ohlsson 
Tekn nämnden 
Akten § 31 

Förprojektering av förskolelokaler i Sunnadalsskolan 
 
I planeringen och projekteringen av Sunnadalsskolan till en F-9 skola reserverades  
en yta för framtida utbyggnad av skolans Montessoriverksamhet. Då ytterligare en 
Montessoriskola nu är etablerad i kommunen bedöms inte den reserverade ytan 
behövas för någon framtida utbyggnad av Montessoriverksamheten vid 
Sunnadalsskolan. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att den tillgängliga ytan byggs om till 
förskolelokaler, som kan ersätta de lokaler som Smörblommans förskola idag har i 
lägenheter på Kungsmarken. Den tillgängliga ytan på 370 m2 innebär att två 
avdelningar kan iordningställas. Inriktningen på dessa avdelningar bör vara att 
arbeta med Montessoripedagogik vilket ger en möjlighet att erbjuda denna pedago- 
giska inriktning för barn från ett år och uppåt. 
 
Kostnaden för ombyggnaden beräknas till 3,3 mkr och innebär en hyresökning för 
Barn- och ungdomsnämnden med ca 275 tkr per år. Hyreskostnaden för Smör-
blommans förskola idag är 470 tkr per år. Att flytta verksamheten till Sunna-
dalsskolan skulle ge en hyresminskning på ca 200 tkr per år. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att uppdra åt Tekniska nämnden att förprojektera förskolelokaler på Sunna- 
 dalsskolan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_______________________ 
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P Olsson   2001.461 023 
R/Sunna  
M Eriksson  
A Trulsson  § 32 
G Nilsson Tillsättning av tjänst som biträdande rektor i Sunnadals rektorsområde  
Akten 

Till en ledigkungjord tjänst som biträdande rektor i Sunnadals rektorsområde hade 
vid ansökningstidens utgång 17 sökande anmält sig. 
 
Efter en första genomgång av de sökandes meriter bedömde presidiet, fackliga 
företrädare och undertecknad att Marina Eriksson, Bo Hultén, Björn Gustavsson, 
Christer Larsson och Ola Gralvik var de fem mest meriterade. Dessa fem kallades till 
anställningsintervju den 14 mars respektive 15 mars. 
 
Enligt förvaltningschefens mening är Marina Eriksson, 690506-1625, vid en samlad 
bedömning den skickligaste för tjänsten som biträdande rektor inom Sunnadals 
rektorsområde. Hon uppfyller i hög grad de krav som i annonsen ställs på 
tjänsteinnehavaren. Marina Eriksson har ett stort kunnande om och bred erfarenhet av 
skolverksamhet och utveckling och profilering av densamma.  
Hon har också i hög grad de personliga egenskaper som en biträdande rektor behöver 
besitta. 
 
Förvaltningschefens bedömning av Marina Eriksson som den mest meriterade för den 
nu aktuella tjänsten delas av presidiet och fackliga företrädare. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att förordna Marina Eriksson  fr o m den 29 juli 2002 och tillsvidare som   
 biträdande rektor inom Sunnadals rektorsområde. 
 
------------------------------ 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
____________________ 
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  2002.49 610 

A Ottosson 
Ungdomsråd 
Kommunfullm.   § 33 
Akten Yttrande över motion angående ökad fysisk aktivitet i skolan 

 
Från Kristdemokraterna har inkommit motion med förslag om ökad fysisk aktivitet i 
skolan. I motionen redovisas risker med övervikt ur ett medicinskt perspektiv och 
människans behov av fysisk aktivitet kontra den ökande inaktiviteten hos människor 
i alla åldrar. I motionen framhålles även att det är viktigt att barn tidigt vänjer sig vid 
daglig aktivitet av allsidig och varierat slag, eftersom chansen då är större att de som 
vuxna fortsätter med en aktiv livsstil. 
 
Kristdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta 
att låta Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden utreda möjligheten 
 att på ett kreativt sätt öka den schemalagda fysiska aktiviteten samt 
att inför arbetet med kommande skolplan lägga särskild vikt vid att öka antalet 
 idrottstimmar. 
 
Remissvar från Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet ser positivt på förslaget att öka antalet idrottstimmar, men påtalar 
vikten av att eleverna får en bättre psykisk hälsa genom att elever och mentor/klass- 
föreståndare gör någon fysisk aktivitet tillsammans. Den schemalagda tiden för 
aktiviteter bör vara rullande. Ungdomsrådet yrkar bifall till KD:s motion  med 
tillägget att även omfatta den psykiska hälsan samt att detta ses som ett projekt och 
att det tillförs en viss summa pengar till varje skola i kommunen. 
 
Förslag till yttrande 
I förslag till yttrande redovisas tre alternativ att utöka omfattningen av fysisk 
aktivitet. 
1. En utökning av timplanen genom att nämnden fattar beslut om fler timmar 
i ämnet idrott. 
2. Utökning av idrottstimmar genom att jämka från elevens val med 20 %. 
Detta ger ytterligare 76 timmar, vilket innebär att idrottstimmarna totalt blir 576. 
3. Uppmuntra och uppmana rektorerna att fortsätta det arbete som pågår med 
att på olika sätt främja barns och elevers hälsa både avseende fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. 
 
Sammanfattningsvis konstateras att i Barn- och ungdomsnämndens verksamheter 
pågår olika insatser för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga, vilket 
också motionären påpekar. Flera rektorsområden arbetar med hälsofostran i ett 
brett perspektiv dvs hälsa för både kropp och själ. 
Det arbete som pågår i många av våra rektorsområden är således i linje med 
motionens intentioner och med Ungdomsrådets remissvar. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1.att föreslå Kommunfullmäktige bifalla motionen 
 
samt att för egen del besluta 
2.att ge rektorerna i uppdrag att i sina verksamhetsberättelser beskriva arbete som 
omfattar hälsofostran i ett brett perspektiv; dvs både för kropp och själ. 
 
Yrkanden 
Magnus Johansson(s) yrkar  
att  Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
 motionen skall anses besvarad samt bifall till attsats 2. 
 
Claes Bothén (kd) och Bo Palmgren (c) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget attsats 1 mot Magnus Johanssons  
yrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Magnus Johanssons förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 2. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
1.att med hänvisning till yttrandet föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
 motionen skall anses besvarad. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar för egen del 
  
2.att ge rektorerna i uppdrag att i sina verksamhetsberättelser beskriva arbete som 
omfattar hälsofostran i ett brett perspektiv; dvs både för kropp och själ. 
 
___________________
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  2001.150 001 

M Johansson 
I Bergström 
Akten § 34 

Val av vice ordförande i arbetsutskottet  
 
I arbetsutskottet föreligger en vakans då vice ordförande Christina Mattisson  
avsagt sig sitt uppdrag i nämnden. 
 
Ordföranden föreslås att Magnus Johansson (s) utses till vice ordförande i 
arbetsutskottet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Magnus Johansson (s) till vice ordförande i arbetsutskottet. 
 
_____________________    
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  2001.150 001 

C Eklund 
I Bergström 
Akten § 35 

Val av ersättare i arbetsutskottet  
 
I arbetsutskottet föreligger en vakans då ersättaren Göran Eliasson avsagt sig 
sitt uppdrag i nämnden. 
  
Ordföranden föreslår att Cecilia Eklund (s) utses till ersättare i arbetsutskottet.  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Cecilia Eklund (s) till ersättare i arbetsutskottet. 
 
__________________ 
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C Eklund   2001.66 001 
M Johansson 
I Bergström 
Akten § 36 
 Val av kontaktpolitiker  
 

Uppdragen som kontaktpolitiker i Trossö inkl särskolan och särskolans frivilliga 
skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ, Stumholmens 
föräldrakooperativ och Friskolan Galären samt som kontaktpolitiker i Sturkö, 
Särskolans förskola och fritidshem i Ramdala, Fågelmara och Silvertärnans 
föräldrakooperativ har blivit vakanta då Christina Mattisson (s) och Göran Eliasson 
(s) avsagt sig sina uppdrag i nämnden. 
 
Ordföranden föreslår Magnus Johansson (s) och Cecilia Eklund (s) som 
kontaktpolitiker i ovanstående rektorsområden. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Magnus Johansson (s) till kontaktpolitiker i Trossö inkl särskolan och 
särskolans frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ, 
Stumholmens föräldrakooperativ och Friskolan Galären samt 
 
att utse Cecilia Eklund (s) till kontaktpolitiker i Sturkö, Särskolans förskola och 
fritidshem i Ramdala, Fågelmara och Silvertärnans föräldrakooperativ. 
 
_________________ 
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§ 37 
Övriga ärenden 
 
1. Trafiksituationen i Nättraby 
 
Claes Bothén (kd) informerar om en skrivelse från föräldrar angående trafik-
situationen vid Nättrabyskolan. 
 
Ordföranden meddelar att det planeras en lösning både på kort sikt och på lång sikt. 
I maj skall ordföranden, förvaltningschefen och Claes-Urban Persson besöka skolan 
och få en bild av situationen. Dessutom planerar ledningen på skolan åtgärder inom 
skolområdet för att göra en säkrare trafikmiljö. 
 
2. Trafiksituationen vid Rosenfeldtskolan 
 
Bo Palmgren (c) har tillsammans med Claes-Urban Persson gjort en inspektion av 
trafiksituationen kring Rosenfeldtskolan. En arbetsgrupp har diskuterat olika 
lösningar och kommit fram till att en enkelriktning av Smedjegatan vore en bra 
lösning på problemet. 
 
3. Meddelarfrihet 
 
Claes Bothén (kd) lyfter frågan om meddelarfrihet i nämnden. Barn- och ungdoms-
nämnden vill ha högt i tak när det gäller meddelarfrihet hos personalen. 
 
Förvaltningschefen redovisar förvaltningens åsikt i frågan. 
 
________________ 
  



    24 april 2002  17
   
 
  
 
 
 § 38 

Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen  2002.164 001 
  § 70 
  Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsens tre 
  rotlar. 
 
Kommunfullmäktige 2002.149 102 
  § 18 
  Avsägelser av kommunala uppdrag. 
  Göran Eliasson (s) har avsagt sig uppdrag som 
  ersättare i Barn- och ungdomsnämnden från och 
  med den 1 april 2002. 
  Christina Mattisson (s) har avsagt sig uppdraget 
  som 1:e vice ordförande i Barn- och   
  ungdomsnämnden från och med den 1 april 
  2002. 
 
Kommunfullmäktige 2002.149 102 
  § 19 
  Kommunala val 
  Magnus Johansson (s) utses till 1:e vice  
  ordförande i Barn- och ungdomsnämnden efter 
  Christina Mattisson. 
  Cecilia Eklund (s) utses till ersättare i Barn- och 
  ungdomsnämnden efter Göran Eliasson. 
 
Kommunfullmäktige 2001.115 042 
  § 25 
  Bokslut för Karlskrona kommun den 31  
  december 2001. 
  Kommunfullmäktige beslutar att den positiva 
  avvikelsen gentemot budgeten med 6,2 mkr 
  balanseras i särskild räkning hos Barn- och 
  ungdomsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige 2002.150 001 
  § 27 
  Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor. 
  Det samordnade kommunövergripande ansvaret 
  för folkhälsofrågor överförs från miljö- och 
  byggnadsnämnden till idrotts- och fritids- 
  nämnden. 
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Kommunfullmäktige 2002.151 027 
  § 32 
  Svar på motion om utbildning i Eco Driving. 
 
Skolverket 2001.474 047 
  Statsbidrag till kommuner som tillämpar  
  maxtaxa inom förskoleverksamhet och  
  skolbarnsomsorg samt statsbidrag för kvalitets- 
  säkrande åtgärder inom förskoleverksamhet 
  och skolbarnsomsorg till kommuner som  
  tillämpar maxtaxa. 
  Statsbidrag i mars för maxtaxa för Karlskrona 
  kommun är 11.169.168 kronor. Statsbidrag för 
  kvalitetssäkrande åtgärder inom förskole- 
  verksamhet och skolbarnsomsorg är 1.487.199 
  kronor. 
 
Karlskrona kommun Protokoll från sammanträde 2002-03-01. 
Intagningsnämnden 
 
______________________ 
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Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
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 - Öppna förskolan på Trossö 
 - Personalnytt  
 - Wernerssonpengar 
 - Mentor för nya lärare 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 40 Delegeringsärenden 
 
§ 41 Delårsbokslut per den 30 april 2002 
 
§ 42 Hyreskontrakt avseende dagbarnvårdarlokal i Tving 
 
§ 43 Yttrande över motion om idrottshall på Trossö 
 
§ 44 Övriga ärenden 
 - Samverkansprotokoll 
 
§ 45 Meddelanden 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 10.15 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Magnus Johansson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)   
 Eva-Britt Dahlström (s)   
 Annicka Engblom (m)   
 Thomas Nilsson (m)    
 
Tjänstgörande ersättare  Eva-Marie Malmgren (s)   
 Annicka Andersson (s)    
 Magnus Manhammar (s)    
 Marie-Louice Norethun (m)   
 Ann-Louise Trulsson, (m)   
 Per-Axel Persson (v)    
 Inga-Lill Siggelsten (kd)    
 
Ersättare Cecilia Eklund (s) 
    
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Torsten Karlsson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Ragnhild Book  rektor/Wämö rektorsområde  
 Gunilla Ekelöf  rektor/Wämö rektorsområde 
  
Utses att justera Magnus Johansson   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-06-04 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 39 - 45
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 2002-06-04 
 
Intygar i tjänsten 
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R/Wämö  
 
 
 § 39 

Aktuell information 
 
1. Information om Wämö rektorsområde  
 
Wämö rektorsområde omfattar Wämöskolan, Hästöskolan, Tullskolan och förskolor 
i området.  
 
Gunilla Ekelöf ansvarar för Wämöskolan, Hästöskolan och Kastanjeskolan, Inger 
Persson för Tullskolan och Ragnhild Book för förskolorna.  
 
Ragnhild Book informerar om förskolorna i området och speciellt då om Blå Port 
som är en Ur och Skur-förskola, vilket innebär att en av avdelningarna har mycket 
aktiviteter utomhus, barnen äter nästan alla mål ute och sover ute i speciella sovlådor. 
Dessutom lagas lunchen utomhus en dag per vecka. Föräldrar och personal gör 
bedömningen att de barn som sover ute och vistas mycket utomhus får färre 
infektioner och i lindrigare form jämfört med den grupp som vistas mer inomhus. 
 
Ragnhild Book redovisar målen för förskolan och lekens betydelse för barnens 
utveckling. 
Förskolorna har deltagit i flera EU-projekt, bl a språkutveckling och motorisk 
träning. 

 
Gunilla Ekelöf informerar om Hästöskolan som är en F-6 skola och Wämöskolan 
som är en 7-9 skola. Hästöskolan har ingen särskild profilering, men en utökad 
timplan i idrott och musik. Wämöskolan har en utökad timplan i musik. Skolan 
har ett stort samarbete med Tullskolan, Rosenfeldtskolan och Saltöskolan bl a i 
språk och musik. 
Två kemilärare vid Wämöskolan är engagerade i ett nationellt nätverk och ett nätverk 
har även upprättats mellan kemilärare i länet. 
Wämöskolan har en världsarvsklass som besökt Tjeckien och Österrike. 
Genom tidigare EU-projekt (Sokrates) har elever och lärare besökt Luxembourg och 
Dessau samt även fått besök av skolor från dessa städer.  
 
Samverkansområdet har startat diskussioner kring målen i de olika områdena.  

  
 Som avslutning redovisar Gunilla Ekelöf Wämöskolans vision för år 2002 samt 

framhåller att det finns en mycket god arbetsmiljö på skolan, både fysisk och 
psykisk. 
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S Ohlsson 
K Edvinsson 

2. Köredovisning   
 
Köredovisning t o m april 2002 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga 
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är 47 
barn och framtida känd väntelista t o m augusti månad är 235 barn. 
Då många barn övergår från förskola till skolbarnsomsorg i augusti bedöms behovet 
av platser kunna tillgodoses. 
Av den totala kön fram t o m januari 2003 önskar 54 placering under arbetslöshet 
och 10 barn under föräldraledighet. Dessutom finns 9 barn till arbetssökande i passiv 
kö. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 7 barn och framtida känd väntelista t o m 
augusti månad är 21.  
Av den totala kön fram t o m januari 2003 önskar 1 placering under arbetslöshet. 
Dessutom finns 17 barn till arbetssökande i passiv kö. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
3. Öppna förskolan på Trossö 
 
Annicka Engblom (m) efterfrågar information om när öppna förskolan på Trossö 
startas upp igen. 
 
Förvaltningschefen meddelar att den beräknas öppna den 14 oktober 2002. 
 
4. Personalnytt 
 
Förvaltningschefen meddelar att Torsten Karlsson kommer att vara tjänstledig 
från augusti månad och att diskussioner förs med Kommunledningsförvaltningen 
hur situationen skall lösas. 
 
Vidare lämnas information om sökande till vikariatet på  rektorstjänst inom Trossö 
rektorsområde samt att Inger Persson skall vara tjänstledig från rektorstjänst i Wämö 
rektorsområde under en längre tid. 
Förvaltningschefen för diskussioner med rektorerna i Trossö samverkansområde 
för att nå en bra lösning. 
 
Kurt Edvinsson informerar om att ca 50 tjänster som 4-9 lärare ledigförklarats 
i Ma, No, språk, specialpedagogik, idrott och trä- och metall. Hittills har 400 
sökande anmält sitt intresse för tjänsterna. 
 
Claes Bothén (kd) ställer frågan om förtida rekrytering samordnas med de ledig- 
förklarade tjänsterna. 
Kurt Edvinsson svarar att detta arbete påbörjats, men att det är ett långsiktigt arbete. 
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S Ohlsson 
K Edvinsson 
I Bergström 5. Wernersonpengar 

 
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att lämna ansökan om statliga medel  
s k Wernerssonpengar 2002-05-31. Förvaltningen kommer i samråd med fackliga 
företrädare att lämna förslag på insatser.   
 
6. Mentor för nya lärare 
 
Inga-Lill Siggelsten (kd) ställer frågor om mentor för nya lärare.  
 
Kurt Edvinsson meddelar att dessa frågor regleras i ÖLA-avtalet. 
Förvaltningschefen redovisar att nätverk för mentorer bildats och att utbildning 
för nätverksledare till viss del genomförts och kommer att fortsätta. 
 
7. Handikappolitiska programmet 
 
Solvig Ohlsson meddelar att en revidering av handikappolitiska programmet pågår. 
Ett förslag kommer att föreligga i augusti och nämnden skall lämna yttrande i 
september. Det nya förslaget kommer att behandlas i Kommunstyrelsen i januari 
eller februari 2003. 
 
___________________ 
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- § 40 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Tjänst som rektor fr o m 2002-03-01   2002.0 023 
 
Tjänst som vik rektor fr o m 2002-04-01 – 06-30  2002.9 023 
 
Upphandling av skolskjutsar för perioden 2002-2005  2002.85 623 
 
Bidrag till resa för klass 4 b, Ö Torpskolan  2002.187 619 
 
Ansökan om dispens från ettårsregeln vid placering  2002.180 606 
i förskoleverksamhet    
 
Sekretessärende; Beslut om regelavvikelse, placering  2001.132 611 
på fritidshem 
 
Sekretessärende; Extra resurser för barn placerat på 2001.365 606  
kooperativ förskola 
 
Sekretessärende; Resurser avseende särskilda stödinsatser 2001.467 630 
till friskola juli – december 2002 
 
Sekretessärende; Resurser till särskilda stödinsatser till 2002.194 630  
förskola augusti – december 2002 
 
Claes Bothén (kd) ställer frågor om säkerhetsaspekter exempelvis säkerhetsbälten  i 
samband med skolskjutsupphandlingen. 
Förvaltningschefen meddelar att det inte sker någon upphandling av stora 
bussar i år. När det blir aktuellt kommer förvaltningen att begära att gällande 
säkerhetsföreskrifter beaktas. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. 

 
_________________________   
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   2001.211 042 

P Olsson 
T Karlsson 
Kommunstyr. § 41 
Rektorer Delårsbokslut per den 30 april 2002 
Intendenter 
Akten Barn- och ungdomsnämndens verksamheter beräknas totalt inte visa någon avvikelse 
 från budget 2002. 

 
Internbudget/resursfördelning 2002 
Under 2002 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som 
togs fram till budget 2001. Denna skall ge rektorsområdena stabila budget-
förutsättningar, genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets 
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis. Avstämning och 
justering av barnomsorgstimmar sker per tertial. Justeringar görs också för att 
kompensera löneökningar som kommer under året.  
En reserv för vissa justeringar samt för oförutsedda kostnader finns f n budgeterad 
till 2,5 mkr. 
 
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för 6,5 nya barnomsorgsavdelningar 
och 4 dagbarnvårdare för att täcka barnomsorgsbehovet vid införandet av maxtaxan. 
 
Händelser under 2002 
- Arbete pågår för att klarlägga effekterna av maxtaxan fr o m 2002, allmän förskola 
 för 4-5 åringar fr o m 2003 m m. 
- Ombyggnadsarbeten för F-9 skola på Sunnadal och förprojektering av F-9 skola på 
 Trossö pågår.  
 
Resultat per 2002-04-30 samt prognos per 2002-12-31 
En samlad bedömning för att förvaltningens resultat för 2002 slutar på +/-0. 
Denna prognos visar avvikelser inom följande områden: 
Barnomsorgsintäkter - 1,3 mkr 
Skolskjutsar + 0,2 mkr 
Lokaler + 0,4 mkr 
Resurscentrum + 0,1 mkr 
Finansiella kostnader och intäkter + 0,3 mkr 
Rektorsområdena - 1,0 mkr   
 
Av det ekonomiska läget i flertalet rektorsområden framgår att möjligheterna till 
personalförstärkningar är ytterst begränsad. I prognosen har förutsatts att erhållna 
medel enligt beslutade ramar gäller. Den reserv som avsatts måste därför användas 
till att öka antalet vuxna i skolan. 
 



    29 maj 2002 7 
 
 
 
 
Investeringsbudgeten 
Investeringsbudgeten är på totalt 9,3 mkr efter ombudgetering med anledning av 
tidsförskjutning för inventarier och utrustning till nya förskolor och Nättraby 
kunskapscentrum. T o m april har inköp gjorts för 1,7 mkr. 
 
Erfarenhetsmässigt görs de flesta inköp av inventarier under andra halvåret,  
inför och i början av det nya läsåret, och anslagen kommer att utnyttjas fullt ut. 
 
Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys redovisas i bilagor. 
Driftbudgeten redovisas i nettobudget jämfört med nettoutfall. 
 
Nyckeltal avseende antal omsorgstimmar, inskrivna barn, antal elever, antal skol- 
skjutsbarn och öppen förskola med jämförelsetal april 2001 och bokslut 2001 
samt april 2002 och prognos 2002 redovisas. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna budgetuppföljning för januari – april 2002 till kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att överlämna budgetuppföljning för januari – april 2002 till kommunstyrelsen. 
 
__________________ 
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S Ohlsson     2002.146 282 
Tekniska förv. 
Akten 

§ 42 
Hyreskontakt avseende dagbarnvårdarlokal i Tving 
 
Befintlig dagbarnvårdarlokal i Tving består av två lägenheter som är ihopslagna med 
en total yta om 93 m2. Lokalen har upplevts för liten vid tillfällen då många barn 
samtidigt vistats där. Årshyra för denna lokal är 67.200 kronor. 
 
För att tillmötesgå behovet av en större lokal kan 120 m2 i Tvings folkets hus 
förhyras som dagbarnvårdarlokal. Årshyran blir 73.080 kronor med en kontraktstid  
fr o m 2002-06-01 t o m 2004-05-31. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att förhyra lokal om 120 m2 i Tvings folkets hus under tiden 2002-06-01 - 
  2004-05-31 att användas som dagbarnvårdarlokal. 
 
------------------------ 
 
Yrkanden 
Claes Bothén (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 
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S Ohlsson     2001.361 821 
Kommunfullm. 
Akten § 43 

Yttrande över motion om idrottshall på Trossö 
 
Karlskrona centeravdelnings miljögrupp har till Kommunfullmäktige lämnat en 
motion om behov av ytterligare en idrottshall på Trossö. 
 
Motionen beskriver hur elevantalet framför allt vid gymnasieskolan har ökat samt 
andra faktorer som kommer att påverka behovet av idrottslokaler på Trossö. 
 
I motionen föreslås 
”att en idrottshall uppförs på handelshamnens kajytor så nära Chapmanskolan  
som möjligt 
att i anslutning till denna hall även en uteidrottsplats anläggs 
att både ute- och inneyta reserveras för särskilt motorikträning och 
att ett mindre antal timmar i Tennishallen erbjuds elever vid Rosenfeldts- och 
Saltöskolorna. Med hänsyn till skolornas ekonomi bör avgiften vara symbolisk.” 
 
Förslag till yttrande 
I förslag till yttrande redovisas grundskolans och särskolans behov av idrottslokaler 
på Trossö. Rosenfeldtskolan har all sin idrottsundervisning i Sparresalen liksom 
särskolans yngre elever. Särskolans äldre elever använder dessutom idrottslokalen på 
Chapmanskolan och idrottshallen vid brandstationen. På Rosenfeldtskolan finns idag 
en ”mini”- idrottshall som nyttjas mycket både av grundskolan, särskolan och fritids- 
verksamheten. 
 
Samtliga verksamheter önskar i första hand få nyttja Sparresalen p g a att den är bäst 
utrustad och ligger bäst placeras. För grundskolans yngsta barn och för särskolan är 
närheten till Rosenfeldtskolan nödvändig. 
 
Om behovet av idrottslokaler ökas t ex genom att verksamheten på Rosenfeldtskolan 
utökas eller att ytterligare friskolor etableras på Trossö måste dock ytterligare 
idrottsytor tillskapas. Förutom nya idrottsytor bör möjligheterna att få utnyttja 
försvarets idrottslokaler på bataljon af Trolle undersökas. Vidare bör undersökas om 
andra befintliga idrottsytor på Trossö kan nyttjas mer av skolan, t ex simhallen. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  till Kommunfullmäktige besvara motionen enligt ovanstående yttrande. 
 
-------------------------- 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att till Kommunfullmäktige besvara motionen enligt ovanstående yttrande. 
 
___________________
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K Edvinsson 
 
 
§ 44 
Övriga ärenden 
 
1. Samverkansprotokoll 
 
Claes Bothén (kd) ställer frågor kring punkten anställningsavtal i Samverkans- 
protokoll daterat 14 maj 2002. Frågan gäller vikariat under längre tid vid 
arbetsanhopning. 
 
Kurt Edvinsson meddelar att personalfunktionen arbetar tillsammans med de fackliga  
organisationerna för att få en bra lösning på problemet. 
 
_________________ 
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 § 45 

Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 2002.182 049 

 § 56 
 Planerade investeringar år 2002 och framställ-
 ningar om investeringstillstånd. 

 
Kommunstyrelsen 2002.201 026 
  § 73 
  Åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 
 
Kommunstyrelsen 2002.202 029 
  § 78 
  Kommunstyrelsens beredning av personalpoli- 
  tiska frågor. 
 
Till Kommunstyrelsen 2001.474 047 
  Barn- och ungdomsförvaltningens uppföljning  
  av beslutet om införande av maxtaxa, delrapport 1. 
 
Kommunfullmäktige 2002.182 049 
  § 47 
  Planerade investeringar år 2002 och framställ- 
  ningar om investeringstillstånd. 
 
Kommunfullmäktige 2002.35 291 
  § 49 
  Nybyggnad  av bibliotekslokaler vid Ramdala 
  och Tvings skolor. 
 
Kommunfullmäktige 2002.184 004 
  § 52 
  Balansförteckning över ej besvarade motioner  
  den 1 mars 2002. 
 
Kommunfullmäktige 2001.315 510 
  § 56 
  Svar på motion om trafiksäkerheten vid våra 
  skolor. 
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Skolverket 2001.259 623 
  Beslut i ärende angående tillhandahållande av 
  skolbarnsomsorg, Karlskrona kommun. 
 
Skolverket 2001.160 047 
  Information om statsbidrag till personalförstärk- 
  ningar i skola och fritidshem bidragsåret  
  2002/2003. 
 
Till Kommunlednings- 2002.167 107 
förvaltningen Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande över 
  marknadsplan för Blekingetrafiken 2003-2005. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2002.152 214 
förvaltningen Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande över 
  detaljplaneprogram för Fryshuset, Saltö.  
 
Till Samhällsbyggnads- 2002.159 214 
förvaltningen Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande över 
  detaljplaneprogram för kv Havfrun m fl,   
  Västerudd. 
 
Till Arbetsmiljöverket 2002.92 611 
  Wämöskolans redovisning av vidtagna åtgärder 
  med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets inspek- 
  tionsmeddelande AIVÄ 2002/2919 med  
  anledning av allvarlig olycka i kemisalen. 
 
Lokala styrelsen Sturkö- Protokoll från sammanträde 2002-04-03. 
skolan 
 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

 19 juni 2002 
 
 
 
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 19 juni 2002 
 
§ 46 Aktuell information 
 - Ekonomisk uppföljning av budget maj 2002 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 47 Delegeringsärenden 
 
§ 48 Handlingsplan för införandet av allmän förskola för 4-5 åringar samt helårs- 
 effekter av genomförd förskoleutbyggnad år 2002 
 
§ 49 Fördelning av reserverade medel samt tillskott som beslutats av Kommunfullmäktige  
 
§ 50 Tillsättning av tjänst som rektor inom Särskolans rektorsområde och Resursskolan 
 
§ 51 Yttrande över motion angående Stöd för föräldrar med utländsk bakgrund 
 
§ 52 Remissvar – Basanpassning av lägenheter i nyproduktion 
 
§ 53 Övriga ärenden 
 - Tack till Christina Mattisson 
 - Sommarhälsningar och tack 
 - Besök i Torhamn 
 
§ 54 Meddelanden 
 
__________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 11.45 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Magnus Johansson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)   
 Kerstin Andersén (s)   
 André Gustavsson (s)   
 Annicka Engblom (m)  §§ 49-54 föredragning, §§ 47-54 beslut 

 Thomas Nilsson (m)  §§ 46-54 föredragning  
 Karl-Gösta Svenson (m)   
 Arto Valtonen (v)   
 Bo Palmgren (c)   
 Jan-Olof Petersson  (fp)     
 
Tjänstgörande ersättare  Annika Andersson (s)   
 Magnus Manhammar (s)  
 Marie-Louice Norethun (m) §§ 47-54 föredragning, §§ 47-54  beslut 

 Peter Rihs (kd) §§ 46-48 föredragning, §§ 47-54 beslut 

 Gunilla Gustavsson (c) § 46 föredragning 
   
Ersättare Marie-Louice Norethun (m)  § 46 föredragning 

 Per-Axel Persson (v)    
 Peter Rihs (kd)   §§ 49-54  

 Gunilla Gustavsson (c)    
 Lena Gustafsson (fp)    
 
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
Utses att justera Roland Andréasson   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 24 juni 2002 kl 15.30 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter     Paragrafer 46-54
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 



   19 juni 2002 2 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2002-06-24 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
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   2002.119 042 

P Olsson     
T Karlsson 
Rektorer § 46 
Intendenter Aktuell information 
Akten 
 1. Ekonomisk uppföljning av budget maj 2002  
 

Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2002 redovisas. 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för år 2002 slutar på +/-0. 
 
Följande punkter redovisas: 
- Barnomsorgsintäkter - 1,3 mkr 
- Skolskjutsar + 0,2 mkr 
- Lokaler  + 0,4 mkr 
- Resurscentrum + 0,1 mkr 

  - Utvecklingscentrum - 0,2 mkr 
  - Finansiella kostnader och intäkter + 0,4 mkr 

- Rektorsområdena  - 1,0 mkr 
  
Budgetavvikelserna i rektorsområdena hänför sig till Spandelstorps rektorsområde, 
Förberedelseundervisning för asylsökande vid Sunnadals rektorsområde samt 
Fågelmara rektorsområde. 
Av det ekonomiska läget i flertalet rektorsområden framgår att det inte finns några 
möjligheter till personalförstärkningar. Den budgeterade reserven måste därför 
användas till att öka antalet vuxna i skolan. 
 
Investeringsbudgeten är på totalt 9,3 mkr efter ombudgetering (tilläggsanslag i april 
med 0,9 mkr) med anledning av tidsförskjutning för inventarier och utrustning till 
nya förskolor och Nättraby kunskapscentrum. T o m april månad har inköp gjorts 
för 1,7 mkr. Erfarenhetsmässigt görs de flesta inköp av inventarier under andra 
halvåret inför och i början av det nya läsåret och anslagen kommer att utnyttjas fullt 
ut. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_______________     
 
2. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
________________ 
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 § 47 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Utdelning av bidrag ur Karlskrona skolväsendes  2002.144 046 
samfond   
 
Anställningsavtal för kock/kokerska 2002.234 023 
 
Anställning av lekledare  2002.227 023 
 
Anställning av lekledare  2002.228 023 
 
Utdelning av bidrag ur Palénska fonden 2002.30 046 
till Villa Fehrs fritidshem  
 
Utdelning av bidrag ur Palénska fonden 2002.30 046 
till Fridlevstads fritidshem 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings-
besluten. 

 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
  
_________________________   
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   2002.229 611 Allm försk 4-5 år 

P Olsson    2001.211 042 Förskoleutbyggn 

S Ohlsson    ekonomiska effekter 

Kommunfullm § 48   
T Karlsson Handlingsplan för införandet av allmän förskola för 4-5 åringar samt  
Rektorer helårseffekter av genomförd förskoleutbyggnad år 2002 
Intendenter 
Akten Skollagens bestämmelser om allmän förskola för fyra- och femåringar träder i kraft 

den 1 januari 2003. Allmän förskola innebär att kommunens alla fyra- och 
femåringar garanteras en avgiftsfri förskolepedagogisk verksamhet som omfattar 
minst 525 timmar om året. Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunen 
att anordna, medan den är frivillig för barnen att delta i. Syftet med allmän förskola 
är enligt regeringen att erbjuda alla barn pedagogisk stimulans och 
gruppgemenskap och förbättra barnens möjligheter till lärande och en positiv 
utveckling.  
 
Verksamhetens innehåll och omfattning  
Verksamheten föreslås omfatta 525 timmar och förläggas under perioden september  
t o m maj och förläggningen av timmar kan göras olika utifrån verksamheters 
förutsättningar. 
Allmän förskola ska vara en del i den vanliga förskolan där pedagogiken i alla 
dagens moment ska tas tillvara. Åldershomogen verksamhet blandas med 
åldersblandad verksamhet utifrån barnens och verksamhetens förutsättning med 
leken som drivkraft i lärandet. 
 
Den största delen av den allmänna förskolan för fyra- och femåringar kommer att 
bedrivas i befintlig förskola (daghem). För de barn som har sin omsorg i 
familjedaghem kommer allmän förskola att erbjudas antingen i närliggande 
förskola eller genom att en förskollärare samverkar med dagbarnvårdargrupp och 
där bedriver allmän förskola. De lokala förutsättningarna gör att verksamheterna 
kommer att se olika ut. 
Hemmavarande barn erbjuds plats antingen i förskola eller genom att ingå i en 
verksamhet integrerad i familjedaghemsverksamhet. 
 
Taxa 
I samband med beslutet om införande av maxtaxa antogs också förslag om 
avgiftsreducering avseende allmän förskola. En fortsatt utredning av förslaget 
visar att avgiftsreduceringen inte får ett korrekt utfall för samtliga familjer. 
Nya förslag på avgiftsreducering har analyserats och följande tre förslag  
tagits fram: 
1. Samtliga berörda barns avgift reduceras med 300 kr/månad (september-maj) 
    vilket innebär ett intäktsbortfall på ca 2,5 mkr 
2. Samtliga berörda barns avgift reduceras med 30 % (september-maj), vilket 
 innebär ett intäktsbortfall på ca 2,0 mkr 
3. Samtliga berörda barns avgift reduceras med 50 % (september-maj), vilket 
 innebär ett intäktsbortfall på ca 3,2 mkr. 
Förvaltningen föreslår förslag 2. 
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För de familjer som har en fyra- eller femåring som är placerad i familjedaghem 
och som väljer att avstå från placering i allmän förskola, kan avgiftsreducering ändå 
göras. 
 
Utbyggnadsbehov/genomförande  
I hela kommunen finns idag (april 2002) 1 179 barn födda år 1997 och 1998 vilka 
skall erbjudas plats i allmän förskola fr o m januari 2003. Av dessa är 137 barn inte 
placerade i någon barnomsorgsverksamhet. Det motsvarar en volymökning av 
barnomsorgen med ca 2 100 omsorgstimmar/vecka (ca 3 förskoleavdelningar). 
Hösten 2003 är det barn födda 1998 och 1999 som ska erbjudas plats, de är idag  
1 257. 
 
En viss utbyggnad kommer att behövas. I huvudsak kommer det att bli 
åldersintegrerade avdelningar och barn tas in utifrån gällande kö. 
 
Förutsättningarna och lösningar för de olika samverkansområdena redovisas 
samt en sammanställning av kostnader för utbyggnad och personalförstärkningar. 
 
Helårseffekter av 2002 års förskoleutbyggnad 
I tilläggsbudget 2001/2002 anslogs 3,9 mkr utöver tillkommande statsbidrag för 
utbyggnaden av förskolan för genomförande av maxtaxereformerna.  Kostnads- 
beräkningen för år 2002 avsåg i flertalet fall enbart delårseffekter. Inför budget 
2003 måste därför helårskonsekvenser av denna utbyggnad beräknas och 
kompenseras. 
Från år 2003 bortfaller det tillfälliga övergångsbidraget till intäktsbortfall 
motsvarande 1 mkr. Den övriga helårskonsekvensen för drift av de nya enheterna 
uppgår till ca 500 tkr. För att få en helhetsbild av den totala kostnadsutvecklingen 
år 2003 (exkl utfall av maxtaxan enligt särskilt uppdrag) måste dessa följdkostnader 
redovisas tillsammans med merkostnader för genomförandet av allmän förskola. 

 Sammanställning statsbidrag 2003 och prognostiserade kostnader redovisas. 
 
Tjänstemannaförslag 

 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta 
   
1.att  allmän förskola för fyra- och femåringar ska omfatta 525 tim/år  
 
2.att  allmän förskola förläggs under perioden september tom maj 
 
3.att  rektor kan förtursplacera fyra- och femåringar i förskola om annan lämplig 
plats i allmän förskola inte kan erbjudas 
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Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare att besluta, under förutsättning att 
kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga medel 
 
4.att  en förskoleavdelning etableras, genom entreprenadupphandling,  i Lyckeby  
samverkansområde from januari 2003, till en beräknad helårskostnad av brutto  
1 425 000 kronor 
 
5.att  två förskoleavdelningar etableras i Nättraby, genom 
entreprenadupphandling, from januari 2003, till en beräknad helårskostnad av 
brutto 2 850 000 kronor 
 
6.att  en förskoleavdelning etableras i Jämjö, genom entreprenadupphandling, 
from januari 2003,  till en beräknad helårskostnad av brutto 1 425 000 kronor 
 
7.att  en förskoleavdelning etableras i Rödeby, genom entreprenadupphandling, 
from januari 2003, till en beräknad helårskostand av brutto 1 425 000 kronor 
 
8.att  en förskoleavdelning etableras i Tving, i kommunal regi, from januari 2003, 
till en beräknad helårskostnad av brutto 1 155 000 kronor 
 
9.att  en förskoleavdelning etableras på Sturkö, i kommunal regi, from januari 
2003, till en beräknad helårskostand av brutto 1 425 000 kronor 
 
10.att  en förskoleavdelning tillskapas i Fridlevstad, i kommunal regi, from januari 
2003, till en beräknad helårskostnad av brutto 1 150 000 kronor 
 
11.att  Skärgårdens Föräldrakooperativa Montessoriförskola beviljas driftsbidrag 
för utökning av verksamheten med en småbarnsavdelning, from januari 2003, till en 
beräknad helårskostnad av brutto 1 525 000 kronor 
 
12.att  4 förskollärartjänster tillskapas, from januari 2003, för att bedriva allmän 
förskola i samverkan med familjedaghemmen på Kronotorp, Verkö, Nättraby, 
Jämjö, Sturkö, Rödeby samt Tving till en beräknad helårskostnad av brutto 1 200 
000 kronor 
 
13.att  en lokal förhyrs i Skrävle, from januari 2003, till en beräknad helårskostnad 
av 225 000 kronor, för att kunna bedriva allmän förskola tillsammans med  
familjedaghemsverksamheten 
 
14.att  en lokal förhyrs i Strömsberg, from januari 2003, till en beräknad 
helårskostnad av 100 000 kronor, för att bedriva allmän förskola tillsamman med 
familjedaghemsverksamhet 
 
 



        19 juni 2002  8 
 
 
 
15.att  begära utökad ram med 300 000 kronor (motsvarande 200 omsorgstimmar/ 
vecka,) from januari 2003 för att kunna förstärka personalbemanningen på 
befintliga förskoleavdelning inom Trossö samverkansområde och Sunnadals 
rektorsområde 
 
16.att  minska familjedaghemsverksamheten med 6 175 000 kronor per år vilket  
överförs till allmän förskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår vidare Kommunfullmäktige besluta  
 
17.att  tillstyrka Barn- och ungdomsnämndens förslag till handlingsplan för 
införandet av allmän förskola för 4 – 5 åringar from 1 januari 2003 till en 
sammanlagd kostnad av 8,2 miljoner kronor 
 
18.att  avgiften för barn i allmän förskola reduceras med 30 % av avgiften samt att 
avgiftsreducering , motsvarande reduceringen för allmän förskola, även görs för  
fyra- och femåringar i familjedaghem som ej deltar i allmän förskoleverksamhet.  
Detta motsvarar ett sammanlagt inkomstbortfall om 2,0 miljoner kronor. 
 
19.att  dessutom utöka Barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2003 med 
ytterligare 1,5 miljoner kronor för att kompensera helårseffekter av under år 2002 
genomförd utbyggnad av förskoleverksamheten till följd av reformernas införande 
 
20.att  från år 2003 finansiera ovanstående medelstillskott med dels en uppräkning 
om 8,2 miljoner kronor av det generella statsbidraget, dels med en förnyad 
omdisponering från Kommunstyrelsens säkerhetsmarginal om motsvarande 3,5 
miljoner kronor 
  
21.att  dessutom, likaledes i budget för år 2003, anslå initialt 300 000 kronor för 
investering i inventarier till planerade förskoleverksamheter 
 
22.att  ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra av Barn- och ungdoms-
nämnden föreslagna lokaletableringar. 
 
Yrkanden 
Magnus Johansson (s) yrkar avslag på attsats 3 och i övrigt bifall till tjänstemanna- 
förslaget. 
 
Claes Bothén (kd) yrkar på borgerliga gruppens vägnar bifall till attsatserna 1 och 2 
och avslag på attsats 3. 
Claes Bothén yrkar avslag på övriga tjänstemannaförslag och redovisar handlings-
plan från borgerliga gruppen vari Barn- och ungdomsnämnden  föreslås besluta 
”att ge barn- och ungdomsförvaltningen i  uppdrag att ta fram kvalitets- 
kriteriet för godkännande av förskoleverksamhet och att införa full etablerings- 
frihet för utförare av förskoleverksamhet 
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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 omfattar dagbarnvårdare och för förälder som vårdar egna barn, under 
förutsättning att man tar emot minst ett utomstående barn. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare att besluta under förutsättning att 
kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga medel 
att 4 förskollärartjänster tillskapas from januari 03 för att bedriva allmän förskola 
i samverkan med familjedaghemmen  
att ge samtliga kooperativ en möjlighet att utöka sin verksamhet 
att en förskoleavdelning etableras i Tving, i kommunal regi, from januari 2003, 
till en beräknad helårskostnad av brutto 1 155 000 kronor 
att en förskoleavdelning etableras i Fridlevstad, i kommunal regi, from januari 
2003, till en beräknad helårskostnad av brutto 1 150 000 kronor 
att en förskoleavdelning etableras i Sturkö, i kommunal regi, from januari 2003, 
till en beräknad helårskostnad av brutto 1 425 000 kronor 
att en lokal förhyrs i Skrävle from 2003 till en beräknad helårskostnad av  
225 000 kr, för att kunna bedriva allmän förskola tillsammans med familje-
daghemmen 
att en lokal förhyrs i Strömsberg from 2003 till en beräknad helårskostnad av 
225 000 kr, för att kunna bedriva allmän förskola tillsammans med familje-
daghemmen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare begära att fullmäktige beslutar 
att tillstyrka ovanstående förslag till handlingsplan för införandet av allmän 
förskola för 4-5 åringar från 1 januari 2003  
att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram med medel om 8,2 miljoner 
kronor (generella statsbidraget) för 2003 för införande av allmän förskola för fyra- 
och femåringar 
att avgiften för barn i allmän förskola reduceras med kostnaden för de femton 
första timmarna samt att motsvarande reducering görs för 4-5 åringar i familje- 
daghem som ej deltar i allmän förskola 
att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att beräkna kostnaden för en 
närvarorelaterad taxa och återkomma med framställan om utökad ram för 2003 för 
inkomstbortfall med anledning av ovanstående avgiftsreducering 
att dessutom utöka barn- och ungdomsnämndens ram med ytterligare 1,5 
miljoner kronor för att kompensera helårseffekter av 2002 års genomförda 
utbyggnad av förskoleverksamheten till följd av tidigare reformers införande 
att dessutom i budget för 2003, anslå 300 000 kr för investering i inventarier till 
planerade förskoleverksamheter. 
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Därutöver föreslår borgerliga gruppen som tilläggförslag att barn- och ungdoms- 
nämnden beslutar 
att anmoda kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att hos 
regeringen begära full kostnadstäckning av staten för de reformer som staten 
beslutat inom förskolans verksamheter beräknat till 7,4 miljoner kronor för 03.”
   
 
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till Claes Bothéns tilläggsförslag. 
 
Bo Palmgren (c) yrkar följande tilläggsattsats 
”att föräldrar ges möjlighet att starta upp föräldrakooperativ utan entreprenad-
upphandling och att dessa föräldrar får anvisningar om hur man organiserar och 
startar upp kooperativ.”     

 
Propositionsordning och beslut 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslagets 3 första attsatser, 
varav de två första föreslås bifallas av Magnus Johansson och Claes Bothén och 
den tredje föreslås avslås. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Magnus Johanssons och Claes 
Bothéns förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden tjänstemannaförslagets övriga attsatser mot Claes 
Bothéns yrkanden. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemanna- 
förslaget röstar ja, den som bifaller Claes Bothéns förslag röstar nej. 
 Ja Nej 
Patrik Hansson (s) 1 
Magnus Johansson (s) 1 
Claes Bothén (kd)  1 
Roland Andréasson (s) 1 
Kerstin Andersén (s) 1 
André Gustavsson (s) 1 
Annicka Engblom (m)  1 
Karl-Gösta Svenson (m)  1 
Arto Valtonen (v) 1 
Bo Palmgren (c)  1 
Jan-Olof Petersson (fp)  1 
Annika Andersson (s) 1 
Magnus Manhammar (s) 1 
Marie-Louice Norethun (m)  1 
Peter Rihs (kd)  1 



 19 juni 2002  11 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat i enlighet 
med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Bo Palmgrens tilläggsyrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår detsamma. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
1.att  allmän förskola för fyra- och femåringar ska omfatta 525 tim/år  
 
2.att  allmän förskola förläggs under perioden september tom maj 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar vidare, under förutsättning att 
kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga medel 
 
3.att  en förskoleavdelning etableras, genom entreprenadupphandling,  i Lyckeby  
samverkansområde from januari 2003, till en beräknad helårskostnad av brutto  
1 425 000 kronor 
 
4.att  två förskoleavdelningar etableras i Nättraby, genom 
entreprenadupphandling, from januari 2003, till en beräknad helårskostnad av 
brutto 2 850 000 kronor 
 
5.att  en förskoleavdelning etableras i Jämjö, genom entreprenadupphandling, 
from januari 2003,  till en beräknad helårskostnad av brutto 1 425 000 kronor 
 
6.att  en förskoleavdelning etableras i Rödeby, genom entreprenadupphandling, 
from januari 2003, till en beräknad helårskostand av brutto 1 425 000 kronor 
 
7.att  en förskoleavdelning etableras i Tving, i kommunal regi, from januari 2003, 
till en beräknad helårskostnad av brutto 1 155 000 kronor 
 
8.att  en förskoleavdelning etableras på Sturkö, i kommunal regi, from januari 
2003,  till en beräknad helårskostand av brutto 1 425 000 kronor 
 
9.att  en förskoleavdelning tillskapas i Fridlevstad, i kommunal regi, from januari 
2003, till en beräknad helårskostnad av brutto 1 150 000 kronor 
 
10.att Skärgårdens Föräldrakooperativa Montessoriförskola beviljas driftsbidrag 
för utökning av verksamheten med en småbarnsavdelning, from januari 2003, till en 
beräknad helårskostnad av brutto 1 525 000 kronor 
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11.att  4 förskollärartjänster tillskapas, from januari 2003, för att bedriva allmän 
förskola i samverkan med familjedaghemmen på Kronotorp, Verkö, Nättraby, 
Jämjö, Sturkö, Rödeby samt Tving till en beräknad helårskostnad av brutto 1 200 
000 kronor 
 
12.att  en lokal förhyrs i Skrävle, from januari 2003, till en beräknad helårskostnad 
av 225 000 kronor, för att kunna bedriva allmän förskola tillsammans med  
familjedaghemsverksamheten 
 
13.att  en lokal förhyrs i Strömsberg, from januari 2003, till en beräknad 
helårskostnad av 100 000 kronor, för att bedriva allmän förskola tillsamman med 
familjedaghemsverksamhet 
 
14.att  begära utökad ram med 300 000 kronor (motsvarande 200 omsorgstimmar/ 
vecka,) from januari 2003 för att kunna förstärka personalbemanningen på 
befintliga förskoleavdelning inom Trossö samverkansområde och Sunnadals 
rektorsområde 
 
15.att  minska familjedaghemsverksamheten med 6 175 000 kronor per år vilket  
överförs till allmän förskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår vidare Kommunfullmäktige besluta  
 
16.att  tillstyrka Barn- och ungdomsnämndens förslag till handlingsplan för 
införandet av allmän förskola för 4 – 5 åringar from 1 januari 2003 till en 
sammanlagd kostnad av 8,2 miljoner kronor 
 
17.att  avgiften för barn i allmän förskola reduceras med 30 % av avgiften samt att 
avgiftsreducering , motsvarande reduceringen för allmän förskola, även görs för  
fyra- och femåringar i familjedaghem som ej deltar i allmän förskoleverksamhet.  
Detta motsvarar ett sammanlagt inkomstbortfall om 2,0 miljoner kronor. 
 
18.att  dessutom utöka Barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2003 med 
ytterligare 1,5 miljoner kronor för att kompensera helårseffekter av under år 2002 
genomförd utbyggnad av förskoleverksamheten till följd av reformernas införande 
 
19.att  från år 2003 finansiera ovanstående medelstillskott med dels en uppräkning 
om 8,2 miljoner kronor av det generella statsbidraget, dels med en förnyad 
omdisponering från Kommunstyrelsens säkerhetsmarginal om motsvarande 3,5 
miljoner kronor 
  
20.att  dessutom, likaledes i budget för år 2003, anslå initialt 300 000 kronor för 
investering i inventarier till planerade förskoleverksamheter 
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21.att  ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra av Barn- och ungdoms-
nämnden föreslagna lokaletableringar. 
 
22.att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att hos regeringen begära full 
kostnadstäckning av staten för de reformer som staten beslutat inom förskolans 
verksamheter beräknat till 7,4 miljoner kronor för år 2003.   
  
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag, vilket bifogas 
protokollet. 
 
__________________ 



 
 
 
 

RESERVATION 
Fyrklövern 020619 

Ärende 4   
 
Handlingsplan för införande av allmän förskola för 4-5 åringar 
(from 03-01-01) samt helårseffekter av genomförd förskoleutbyggnad 
år 2002. 
 
Skollagens bestämmelser om allmän förskola träder i kraft den 1 
januari 2003. Karlskrona kommun kommer därför att införa allmän 
förskola för 4-5 åringar.  
Allmän förskola innebär att alla fyra- och femåringar garanteras en 
avgiftsfri förskolepedagogisk verksamhet som omfattar minst 525 
timmar om året.  
Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunen att anordna 
medan den är frivillig för barnen att delta i. 
 
Karlskrona kommun står nu inför en situation med ett markant ökat behov av barnomsorg.  
För att hantera denna situation ekonomiskt och i enlighet med föräldrars önskan kan man tillämpa 
olika former av lösningar. En lösning kan vara att föräldrar tillsammans startar föräldrakooperativ. En 
annan kan vara att man ger andra alternativ en möjlighet att av egen kraft starta eller utöka sin 
verksamhet. Vi vet att det även finns kommunalt anställd personal som gärna skulle vilja starta upp 
en egen verksamhet för att möta nya behov. 
 
I den allvarliga situation som vi befinner oss i ställer vi oss bakom en viss planerad utökad 
kommunalt bedriven verksamhet. Denna kan leva kvar, om föräldrar med en ökad valfrihet väljer 
denna verksamhet. Vi kan konstatera att, trots små resurser, gör personalen i vår verksamheter ett 
fantastiskt arbete.  
 
Vi fyra borgerliga partier har åtskilliga gånger under denna mandatperiod föreslagit att föräldrarna i 
vår kommun ska ges möjlighet att själva bestämma vilken typ av barnomsorg de vill utnyttja. Vi har 
därför föreslagit etableringsfrihet och att de offentliga resurserna ska relateras till varje barn i form av 
en s.k barnomsorgspeng. Vi har även föreslagit att, i avsikt att förbättra situationen för köande 
föräldrar, de befintliga alternativen ska få möjlighet att utöka sin verksamhet i form av en generell 
volymökning. Vi menar också att föräldrar som utöver eget barn även tar emot utomstående ska 
omfattas av barnomsorgspengen.  
Detta skulle kunna frigöra platser inom förskolan vilket kan lösa en del av platsbehovet.  
 
Vi säger nej till att rektor ska kunna besluta om förtur på andra premisser än enligt nu gällande regler. 
 
Vi tillstyrker att Skärgårdens Montessoriförskola får utöka sin verksamhet. Vi föreslår att övriga 
alternativ omgående ges möjlighet att också utöka sin verksamhet. Vi menar även att vi måste 
underlätta och stödja personal som vill starta alternativ förskoleverksamhet. 
 
I avvaktan på att fyrklöverns förslag om barnomsorgspeng är genomfört föreslår vi att avtal om 
bidragsfinansiering upprättas med de som visat intresse och uppfyller kvalitetskraven. Bland 



intressenter kan nämnas Lyckå och Rödeby församling och Skärgårdens Montissoriförskola. 
Verksamheterna kommer därefter att få leva vidare på egna meriter.  
 
 
 
 
 
 
Vi menar att det inte är godtagbart att man ensidigt drar ner på dagbarnvårdartjänster då det är en 
verksamhetsform som av många uppskattas och efterfrågas. Däremot anser vi det befogat, för att leva 
upp till lagens krav, att vi förstärker dagbarnvårdarna med förskollärareresurser. 
 
Vi ser att barnomsorgsbehoven efter införandet av maxtaxan i de flesta kommuner och i enlighet med 
kommunförbundets uppfattning ökar. I detta läge kan vi vara i ett stort behov av dagbarnvårdare för 
att klara framtida behov.  
 
Vi vill genomföra en ökad rättvisa gällande taxesystemet. Vi kommer att föreslå en närvarorelaterad 
taxa, med ett antal steg. Taxan kan se ut som nedan redovisade och detta är ett förslag som 
förvaltningen bör få i uppdrag att ekonomiskt beräkna kostnaden för. Naturligtvis kan man ha andra 
intervaller i taxekonstruktionen, men denna princip ska vara den rådande. Självklart ska det även 
införas närvarorelaterade taxor inom hela barnomsorgen. 
 
Exempel på taxa för 4-5 åringar som är 1:a barn, under september till maj. 
 
15 timmar   0%    0kr 
 
16-22 timmar        15% av  maxtaxan 171 
 
23-29 timmar  20%  "  228 
      
30-36 timmar  30%  "  342 
 
37-42 timmar  45%  "  513 
 
43>   65%      "  741 
 
Avslutningsvis menar vi att kommunen kraftfullt måste agera mot den underfinansiering som staten 
tryckt på kommunerna. Redan är effekterna för Karlskronas del ca 7 miljoner kronor. Dessa pengar 
hade behövts för att minska de stora barngrupperna.  
Dessa medel bör kommunledningen omedelbart kräva att staten ersätter kommunen med i enlighet 
med den finansieringsprincip som gäller mellan stat och kommun. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår undertecknade att barn och ungdomsnämnden för egen del 
besluta 
 
att allmän förskola för fyra- och femåringar ska omfatta 525 tim/år  
 
att allmän förskola förläggs till perioden september t o m maj 
 



att avslå begäran om rektors rätt att ge förtur i förskola om annan plats i allmän förskola inte kan 
erbjudas 
 
 
 
 
 
 
att  ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier 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 omfattar dagbarnvårdare och för förälder 
som vårdar egna barn, under förutsättning att man tar emot minst ett utomstående barn. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare att besluta under förutsättning att kommunfullmäktige 
tillskjuter erforderliga medel 
 
 
att  4 förskollärartjänster tillskapas from januari 03 för att 
bedriva allmän förskola i 
 samverkan med familjedaghemmen 
 
att  ge samtliga kooperativ en möjlighet att utöka sin verksamhet  
 
att  en förskoleavdelning etableras i Tving, i kommunal regi, from januari 2003, till en beräknad 
helårskostnad av brutto 1 155 000 kronor 
 
att  en förskoleavdelning etableras i Fridlevstad, i kommunal regi, from januari 2003, till en 
beräknad helårskostnad av brutto 1 150 000 kronor 
 
att  en förskoleavdelning etableras i Sturkö, i kommunal regi, from januari 2003, till en beräknad 
helårskostnad av brutto 1 425 000 kronor 
 
att en lokal förhyrs i Skrävle from 2003 till en beräknad helårskostnad av 225 000 kr, för att 
kunna bedriva allmän förskola tillsammans med familjedaghemmen  
 
att en lokal förhyrs i Strömsberg from 2003 till en beräknad helårskostnad av  
225 000 kr, för att kunna bedriva allmän förskola tillsammans med familjedaghemmen  

 
 

Barn och ungdomsnämnden föreslås vidare begära att fullmäktige  
 
att  tillstyrka ovanstående förslag till handlingsplan för införandet av allmän förskola för 4-5 
åringar från 1 januari 2003 
 
att  utöka barn och ungdomsnämndens budgetram medel om 8,2 miljoner kronor ( generella 
statsbidraget) för 2003 för införande  av allmän förskola för fyra- och femåringar  



 
att  avgiften för barn i allmän förskola reduceras med kostnaden för de femton första timmarna 
samt att motsvarande reducering görs för 4 – 5 åringar i familjedaghem som ej deltar i allmän 
förskola. 
 
 
 
 
 
att  ge barn och ungdomsnämnden i uppdrag att beräkna kostnaden för en närvarorelaterad taxa 
och återkomma med framställan om utökad ram för 2003 för inkomstbortfall med anledning av 
ovanstående avgiftsreducering 
 
att  dessutom utöka Barn- och ungdomsnämndens ram med ytterliggare 1,5 miljoner kronor för 
att kompensera helårseffekter av 2002 års genomförda utbyggnad av förskoleverksamheten till följd 
av tidigare reformers införande 
 
att  dessutom, i budget för 2003, anslå 300 000 kr för investering i inventarier till planerade 
förskoleverksamheter  
 
att  anmoda kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att hos regeringen begära full 
kostnadstäckning av staten för de reformer som staten beslutat inom förskolans verksamheter 
beräknat till 7,4 miljoner kronor för 03. 
 
 
Claes Bothén, Kristdemokraterna   Karl-Gösta Svenson Moderaterna 
 
 
Bo Palmgren, Centerpartiet              Jan-Olof Petersson , Folkpartiet 
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P Olsson   2002.57 042 
T Karlsson 
Rektorer § 49 
Intendenter Fördelning av reserverade medel samt tillskott som beslutats av  
Akten Kommunfullmäktige  

 
I förvaltningens internbudget reserverades ursprungligen 2,8 mkr. Vid maj månads 
utgång kvarstod 2,5 mkr. Reserven bör i likhet med ansökan om s k ”Wärnersson-
pengar” användas för att öka personaltätheten i förskoleklass, fritidshem och grund- 
skola. Genom beslut i Kommunfullmäktige i maj har tillskjutits 1,6 mkr som 
tillfälligt sysselsättningsstöd samt 1,5 mkr för inköp av läromedel. 
 
Vad gäller reserven och tillskjutna medel för tillfälligt sysselsättningsstöd är 
ett antal åtgärder särskilt lämpliga såsom 
- förstärkning till Nättraby rektorsområde  
- förstärkning av organisationen i mottagande rektorsområde vid större omflytt- 
 ningar inom kommunen 
- förtidsanställning när personal slutar, är tjänstlediga, prövar annan sysselsättning 
 eller där utökning planeras under 2003 – under förutsättning att rektorsområdet 
 inte tvingas till anpassning i 2003 års budget 
- en mindre del kan avsättas för ospecificerade personalförstärkningar där rektor 
 ansvarar för att behovet är tillfälligt eller att medel kan avsättas inom rektors-
 områdets budget under 2003 
- under utbyggnad av förskolan kan en mindre summa avsättas för förstärkning i 
 ledningsorganisationen 
- fristående skolor kan efter ansökan till förvaltningschefen ta del av reserverade 
 medel. Villkoret är att man kan visa ökad personaltäthet mellan läsåret 2000/01   
 och 2002/03, minst motsvarande sökt belopp. Högsta möjliga belopp är den 
 procentsats av 2,5 mkr som utgör friskolornas andel av kommunen elevantal. 
  
Av tillskjutna medel för läromedelsinköp om 1,5 mkr kan ett mindre belopp avsättas 
för inköp av vissa hjälpmedel/läromedel till barn med särskilda hinder eller särskilda 
behov av stöd. Övriga medel fördelas enligt det ordinarie resursfördelningssystemet. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att förvaltningens reserv på 2,5 mkr samt tilläggsanslag för tillfälligt syssel- 
sättningsstöd på 1,6 mkr disponeras enligt följande: 
- Nättraby rektorsområde tillförs 550 tkr 
- Elevomflyttningar som ej beaktats i budget kompenseras med maximalt 1 mkr 
- Förtida anställningar sker med maximalt 1 mkr 
- Rektorsområden, inkl särskolan, tilldelas 1,1 mkr att fördelas enligt resursfördel- 
 ningssystemet 
- Ledningsorganisationen i Lyckeby samverkansområde förstärks under september- 
 december motsvarande 100 tkr 
- Fristående skolor ges möjlighet att söka medel enligt ovannämnda villkor 
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att alla tillskott villkoras av att mottagaren använder dem för ökad personal- 
täthet 
 
att förändringar och förskjutningar mellan användningsområdena kan beslutas av 
förvaltningschefen 
 
att tilläggsanslaget för läromedel på 1,5 mkr fördelas med 250 tkr till inköp av 
läromedel för barn med funktionshinder och särskilda behov och att 1 250 tkr  
fördelas till rektorsområdena, inkl särskolan, i enlighet med resursfördelnings- 
systemet. 
 
Yrkanden 
Bo Palmgren (c) yrkar avslag på första attsatsen och bifall till eget förslag 
”att förvaltningens reserv på 2,5 mkr samt tilläggsanslag för tillfälligt syssel-
sättningsstöd på 1,6 mkr disponeras enligt följande: 
- Nättraby rektorsområde tillförs 550 tkr 
- Förtida anställningar sker med maximalt 1 mkr 
- Rektorsområden, inkl särskolan, tilldelas 2,1 mkr att fördelas enligt resurs- 
 fördelningssystemet 
- Ledningsorganisationen i Lyckeby samverkansområde förstärks under september- 
 december motsvarande 100 tkr 
- Fristående skolor ges möjlighet att efter ansökan till förvaltningschefen ta del av 
 reserverade medel. Villkoret är att man kan visa ökad personaltäthet mellan 
 läsåret 200/01 och 2002/03, minst motsvarande sökt belopp. Högsta möjliga 
 belopp är den procentsats av 2,5 mkr som utgör friskolornas andel av kommunens 
 elevantal.” 
 
Magnus Johansson (s) yrkar avslag på Bo Palmgrens yrkande och bifall till 
tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning och beslut 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Bo Palmgrens förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
att förvaltningens reserv på 2,5 mkr samt tilläggsanslag för tillfälligt syssel- 
sättningsstöd på 1,6 mkr disponeras enligt följande: 
- Nättraby rektorsområde tillförs 550 tkr 
- Elevomflyttningar som ej beaktats i budget kompenseras med maximalt 1 mkr 
- Förtida anställningar sker med maximalt 1 mkr 
- Rektorsområden, inkl särskolan, tilldelas 1,1 mkr att fördelas enligt resursfördel- 
 ningssystemet 
- Ledningsorganisationen i Lyckeby samverkansområde förstärks under september- 
 december motsvarande 100 tkr 
- Fristående skolor ges möjlighet att söka medel enligt ovannämnda villkor 
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att alla tillskott villkoras av att mottagaren använder dem för ökad personal- 
täthet 
 
att förändringar och förskjutningar mellan användningsområdena kan beslutas av 
förvaltningschefen 
 
att tilläggsanslaget för läromedel på 1,5 mkr fördelas med 250 tkr till inköp av 
läromedel för barn med funktionshinder och särskilda behov och att 1 250 tkr  
fördelas till rektorsområdena, inkl särskolan, i enlighet med resursfördelnings- 
systemet. 
 
___________________ 
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  2002.168 023 

P Olsson 
C Larsson    
A Trulsson 
G Nilsson § 50 
R/Särsk  Tillsättning av tjänst som rektor inom Särskolans rektorsområde och 
R/Resurssk Resursskolan 
Akten 

Till en ledigkungjord tjänst som rektor i Särskolans rektorsområde och 
Resursskolan hade vid ansökningstidens utgång 11 sökande anmält sig. 
 
Efter en första genomgång av de sökandes meriter bedömde presidiet, fackliga 
företrädare och förvaltningschefen att Christer Larsson, Ann-Marie Andersson, 
Camilla Svensson, Peter Karlsson och Mats Olsson var de fem mest meriterade. 
Dessa fem kallades till anställningsintervju den 3 juni respektive 4 juni 2002. 
 
Enligt förvaltningschefens mening är Christer Larsson , 650114-2951, vid en  
samlad bedömning den skickligaste för tjänsten som rektor inom Särskolan och 
Resursskolan. Han uppfyller i hög grad de krav som i annonsen ställs på 
tjänsteinnehavaren. Christer Larsson är väl meriterad och har ett stort kunnande om 
och bred erfarenhet av lednings-,  planerings- och utvecklingsarbete. Han har också i 
hög grad de personliga egenskaper som en rektor behöver besitta.  
 
Förvaltningschefens bedömning av Christer Larsson som utomordentligt  lämplig för 
denna tjänst delas av presidiet och fackliga företrädare. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att förordna Christer Larsson fr o m den 2 september  2002 och tillsvidare som  
rektor inom Särskolans rektorsområde och Resursskolan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att förordna Christer Larsson fr o m den 2 september  2002 och tillsvidare som  
rektor inom Särskolans rektorsområde och Resursskolan. 
 
_____________________ 
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   2002.154 131  

S Forss 
A Eklund § 51 
Kommunfullm Yttrande över motion angående Stöd för föräldrar med utländsk bakgrund 
Akten 

Barn- och ungdomsnämnden har för yttrande erhållit motion från Ingela Gånedahl, 
Miljöpartiet de Gröna angående Stöd för föräldrar med utländsk bakgrund. 
 
I motionen tas bl a upp svårigheten att uppfostra barn i en kultur man inte känner. 
Många av kommunens invandrare har kommit hit som flyktingar och man behärskar 
inte språket och koderna i det nya samhället. Varje förälder som kommer från en 
annan kultur har problem med sin föräldraroll. 
I motionen föreslås att en föräldrarådgivare skulle finnas till hands på en öppen 
mottagning några timmar i veckan samt att kommunen kan samarbeta med någon 
ideell organisation såsom Nya Frisam, Rädda barnen eller Röda korset. Rådgivaren 
bör vara anställd av föreningen och arbeta i dess namn, medan kommunen står för 
kostnaderna. 
 
Miljöpartiet de Gröna föreslår Kommunfullmäktige besluta 
att söka samarbete med en lämplig organisation och anslå medel för en 
Rådgivningsmottagning för föräldrar med utländsk bakgrund. 
 
Förslag till yttrande 
Huvudfrågan i motionen är viktig, då en del familjer med utländsk bakgrund har  
stort behov av stöd i sin föräldraroll. Några timmars rådgivning i veckan är dock inte 
tillräckligt. 
Det finns idag en arbetsgrupp där Sunnadalskolan, Rädda barnen och socialför- 
valtningen (FIA) samarbetar för att finna former för att ge föräldrar med utländsk 
bakgrund ökad insikt om svenska samhällets värderingar, normer och syn på fostran. 
Arbetsgruppen har gjort en kartläggning av målgruppens behov och vill i höst 
starta ett s k dialogforum med olika teman som anknyter till fostran och föräldra- 
rollen. Detta skall kunna utvecklas till exempelvis studiecirklar eller på sikt till andra 
former av föräldraforum för intresserade föräldrar. 
 
Med anledning av ovanstående anser Barn- och ungdomsnämnden att detta 
samarbete ska få fortsätta och att i nuläget avvakta resultatet av det pågående arbetet. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås yttra sig enligt ovanstående samt föreslå att 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionens huvudfråga om insatser för stöd till föräldrar med utländsk 
bakgrund 
 
att i nuläget avslå förslaget om särskild rådgivningsmottagning.  
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Yrkanden 
Claes Bothén (kd), Karl-Gösta Svenson (m), Magnus Johansson (s) och Jan-Olof 
Petersson (fp) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Arto Valtonen (v) yrkar bifall till motionen i sin helhet och att Kommunfullmäktige 
beslutar 
”att söka samarbete med en lämplig organisation och anslå medel för en rådnings- 
mottagning för föräldrar med utländsk bakgrund.” 
 
Propositionsordning och beslut 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget, biträtt av Claes Bothén, Karl-Gösta 
Svenson, Magnus Johansson och Jan-Olof Petersson mot Arto Valtonens yrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att yttra sig enligt ovanstående samt föreslå att Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionens huvudfråga om insatser för stöd till föräldrar med utländsk 
bakgrund 
 
att i nuläget avslå förslaget om särskild rådgivningsmottagning.  
 
__________________ 
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   2002.195 289  

 
S Ohlsson 
Handikappförv § 52 
Akten Remissvar – Basanpassning av lägenheter i nyproduktion 

 
Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till basanpassning av lägenheter 
i nyproduktion. Basanpassningen innebär att man anpassar nya bostäder för 
människor med funktionshinder ett steg längre än vad gällande normer (Plan- och 
bygglagen) kräver. I förslaget bedöms att föreslagna lösningar i nybyggnadsskedet 
inte medför några nämnvärda kostnader, medan det i efterhand kan innebära 
betydande kostnader. 
 
I förslaget  föreslås att tillgängligheten  i kommunala lokaler ska motsvara minst den 
nivå som rekommenderas i detta förslag. 
 
Idag anpassas skolor och förskolor enligt norm vid nybyggnation och vid större 
ombyggnader. Befintliga lokaler anpassas också utifrån individuella behov hos 
enskilda barn/elever. 
 
Det framtagna förslaget om basanpassning av lägenheter är en bra sammanställning  
av gällande krav kompletterat med vissa ytterligare rekommendationer. Förslaget kan 
därför, i de delar som är tillämpligt för Barn- och ungdomsförvaltningens lokaler,  
med fördel användas vid nybyggnation och större ombyggnationer.   
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att besvara remissen enligt ovan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att besvara remissen enligt ovanstående tjänstemannaförslag. 
 
________________ 
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C Mattisson 
L-gruppen § 53 

Övriga ärenden 
 
1. Tack till Christina Mattisson 
 
Ordföranden framför nämndens tack och överlämnar en gåva till Christina 
Mattisson för det år hon varit 1:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. 
Han betonar värdet av hennes intresse och engagemang i barn- och ungdomsfrågor 
och hennes förmåga att på kort tid sätta sig in i nämndens olika verksamheter, 
vilket nämnden uppskattar även i hennes nuvarande verksamhet som kommunalråd. 
 
Christina Mattisson framför ett innerligt tack till ledamöter och ersättare samt 
tjänstemän för ett lärorikt och givande år, med ett bra klimat i nämnden och en vilja 
att hitta gemensamma lösningar. Hon berättar om ett studiebesök i skola 4 i Baltisjk   
och framhåller att Barn- och ungdomsnämnden har en viktig roll i samarbetet 
mellan denna skola och våra skolor i Karlskrona.  
 
Förvaltningschefen tackar Christina Mattisson för det goda samarbetet, framför allt 
för hennes stora intresse för barnomsorgsfrågor. 
 
2. Sommarhälsningar och tack 
 
Ordföranden framhåller sin uppskattning av det breda engagemang och respekt för 
varandra som finns hos alla ledamöter, trots ideologiska skillnader. 
Ordföranden tackar även tjänstemännen för ett mycket bra jobb och utmärkta 
beslutsunderlag för nämnden. Han uppskattar det goda samspelet mellan politiker 
och tjänstemän. Ordföranden önskar samtliga en skön och avkopplande sommar. 
 
Claes Bothén ger på borgerliga gruppens vägnar tjänstemännen en eloge för 
goda beslutsunderlag och den respons som även oppositionen känner från 
tjänstemännen. 
Claes Bothén tackar särskilt ordföranden för hans sätt att leda nämnden vilket 
bidrar till det goda klimatet och samarbetet mellan partierna. 
Nämndens ledamöter och tjänstemän önskas en glad sommar. 
 
Förvaltningschefen tackar å tjänstemännens sida för ett gott samarbete under 
vårterminen och önskar alla en skön semester. 
 
3. Besök i Torhamn 
 
Claes Bothén informerar om att ett antal vitryska barn är på sommarvistelse i 
Torhamn under tiden 29 juni – 17 juni. Nämndens ledamöter är mycket välkomna 
att besöka verksamheten.  
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 § 54 

Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen  2002.223 005 
  § 91 
  Avtal om privat användning av tjänste- 
  mobiltelefon 
 
Kommunstyrelsen  2002.222629 
  § 94 
  Hemställan om kommunens del i finansie- 
  ringen av utvecklingsförslaget för Säljö 
  barnkoloni 
 
Kommunfullmäktige  2001.115 042 
  § 67 
  Karlskrona kommuns årsredovisning 2001 
 
Kommunfullmäktige 2002.211 007 
  § 68 
  Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om 
  ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna 
  och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
 
Kommunfullmäktige 2002.119 042 
  2002.196 042 
  § 69 
  Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och 
  verksamhetsuppföljning februari 2002 
 
Kommunfullmäktige 2002.281 609 
  § 72 
  Svar på motion om utbildningsresor för nionde- 
  klasser till Stutthoff i Polen. 
  Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Utbildningsdepartementet 2002.205 619 
  Pressmeddelande – Utbildning för kunskap och 
  jämlikhet, regeringens utvecklingsplan för  
  kvalitetsarbete i förskola, skola och   
  vuxenutbildning 
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Arbetsmiljöverket 2002.213 291 
  Besked efter inspektion den 23 maj 2002 av 
  Nättrabyskolan 
 
Skolverket 2000.98 631 
  Beslut om återkallande av godkännande och 
  rätt till bidrag för en fristående grundskola 
  och förskoleklass Futurum i Karlskrona 
kommun 

 
 Intagningsnämnden i Sammanträdesprotokoll daterat 2002-05-22. 
 Karlskrona kommun 
 
 ___________________ 
 
 
 
 
 



 

  

 5 augusti 2002 
 
 
 
 

 
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 5 augusti 2002 
 
§ 55 Målstyrd barnomsorgsverksamhet 
 
__________________  
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 15.00 – 16.00 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Magnus Johansson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)   
 Eva-Britt Dahlström (s)   
 Nadja Medic (s)                         
 Annicka Engblom (m)  fr o m kl 15.20 

 Thomas Nilsson (m)  fr o m kl 15.15  
 Karl-Gösta Svenson (m)   
 Arto Valtonen (v)   
 Bo Palmgren (c)   
 Jan-Olof Petersson  (fp)     
 
Tjänstgörande ersättare  Magnus Manhammar (s)   
 Ann-Louise Trulsson (m) 
 Per-Axel Persson (v) 
 Inga-Lill Siggelsten (kd) fr o m kl 15.00-15.20  
 
Ersättare Inga-Lill Siggelsten (kd)  kl 15.20-16.00  
 
Tjänstemän Kurt Edvinsson  tf barn- och ungdomschef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Ulf Ebbesson  rektor/Holmsjö rektorsområde  
 
     
Utses att justera Claes Bothén   
 
Justeringens plats  
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-08-08 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter      Paragraf 55  
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 2002-08-08 
 
Intygar i tjänsten 
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   2002.245 611 
 
 

§ 55 
Målstyrd barnomsorgsverksamhet 
 
Claes Bothén (kd), Karl-Gösta Svenson (m), Bo Palmgren (c), Jan-Olof Petersson 
(fp), Annicka Engblom (m) och Thomas Nilsson (m)  har i skrivelse den 3 juli 2002 
med stöd av kommunallagen 6 kap 18 § anhållit om ett extra sammanträde angående 
barnomsorgsverksamheten i Holmsjö rektorsområde. 
 
Rektor Ulf Ebbesson har inbjudits till nämnden för att informera om barnomsorgs- 
verksamheten i området. Han redovisar omfattningen av förskoleverksamheten 
i Holmsjö rektorsområde och hur antalet förskolor respektive dagbarnvårdare 
är fördelat rent geografiskt. Vidare redovisas hur volymen omsorgstimmar minskat 
och vilka åtgärder som vidtagits för att minska effekterna i budgeten. 
Föräldrarna har i god tid informerats om förändringarna och erbjudits olika val- 
möjligheter till barnomsorg. 
 
Då dagens sammanträde speciellt föranleds av det vikande barnunderlaget till 
familjedaghemmet i Älmtamåla och konsekvenser av detta informerar rektor om de 
diskussioner som förts i samverkansgrupp och med Kommunal sektion 14. 
Förhandling och övertalighetsförhandling har skett våren 2002, med resultatet att 
barnomsorgsverksamheten i Älmtamåla upphör i augusti månad. Berörd 
dagbarnvårdare har erbjudits tjänst i Holmsjö rektorsområde med möjlighet att välja 
på ett par 
tjänster. Hon har tackat ja till en tjänst i familjedaghemsverksamheten i en gemensam 
lokal i Nissastugan i Spjutsbygd fr o m den 1 september 2002. 
 
Kurt Edvinsson redovisar sakläget, dels nämndens delegationsordning som säger 
att rektor har beslutanderätt i dessa frågor och dels det ekonomiska ansvaret 
som rektor har över budgeten. 
 
Nämnden diskuterar ärendet. Det framhålles att rektor handlagt ärendet på ett 
utmärkt sätt, men även att valfriheten för föräldrarna begränsas av ett vikande 
barnunderlag och resursfördelningen. Både rektor och nämnd är eniga 
om att såväl i Älmtamåla som i andra familjedaghem bedrivs en väl fungerande 
verksamhet i en fin miljö och att det vore önskvärt att möjlighet fanns att behålla 
verksamheten i Älmtamåla.   
 
Den borgerliga gruppen ser det önskvärt med en större valmöjlighet för föräldrarna, 
exempelvis med föräldrakooperativ och dylikt samt att resursfördelningen ses över 
till nästa budget. 

 
Ordföranden tackar Ulf Ebbesson för informationen och nämnden för en positiv 
diskussion. 
 ___________________ 



 

  

 28 augusti 2002 
 
 
 
 Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 

den 28 augusti 2002  
 
§ 56 Aktuell information 
 - Information från Sunna rektorsområde  
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 57 Delegationsärenden 
 
§ 58 Förslag till budget 2003 och planer för 2004-2005 
 
§ 59 Förslag om upphandling av förskolor (sekretessärende) 
 
§ 60 Disponering av budgetmedel för ohälsotal 
 
§ 61 Kommentarer till personalförsörjningsplan för Barn- och 
 ungdomsförvaltningen  
 
§ 62 Förslag till disposition av bank- och postgirokonton 
 
§ 63 Övriga ärenden 
 - Information om ärenden 
 - Kvalitetsredovisning/utvärdering 
 - Antal obehöriga lärare 
 - Frågor om elevärenden (sekretessärenden)
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 14.55 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Magnus Johansson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  §§ 57-64  

 Kerstin Andersén (s)  §§ 57-64 

 Eva-Britt Dahlström (s)   
 Nadja Medic (s)                         
 André Gustavsson (s)   
 Karl-Gösta Svenson (m)   
 Arto Valtonen (v)   
 Bo Palmgren (c)   
 Jan-Olof Petersson  (fp)     
 
Tjänstgörande ersättare  Eva-Marie Malmgren (s) §§  56-59 föredragning   
 Cecilia Eklund (s)  §§ 56-59 föredragning 

 Marie-Louice Norethun (m)    
 Ann-Louise Trulsson (m) ej § 59 

 Lena Gustafsson (fp) 
 
Ersättare Eva-Marie Malmgren  (s)  §§ 57-64  
 Magnus Manhammar (s)  §§ 57-64  
 Cecilia Eklund (s)  §§ 57-64 

 Per-Axel Persson (v)    
 
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef ej § 59 

 Anja Eklund  utvecklingschef  ej § 59 

 Stefan Petersson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Eva Magnusson-Larsson PA-chef ej § 59 

 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
Utses att justera Eva-Britt Dahlström   
 
Justeringens plats   
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-09-04 kl 13.30 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter      Paragrafer 56-64 
 Ordförande _______________________________________ Paragraf 59 omedelbar 
      justering 
 Justerare _______________________________________    
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___________________________________________________________________________                             
 
 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2002-09-05 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Rektor/Su 
 
§ 56 
Aktuell information 
 
1. Information från Sunnadals rektorsområde 
 
Rektor Ulla Ståhl ger en kort information om hur ombyggnadsarbetena fortskrider på 
skolan.  
Vidare informerar Ulla Ståhl om att ca 80 % av eleverna har invandrarbakgrund, 
med 47 nationaliteter. Många av dessa elever är dock födda i Sverige. En grupp som 
ökar i Karlskrona är romer. Språkgrupperna är dock inte så många som 
nationaliteterna. Elevtillströmningen inför hösten är 18 elever. 
Skolan täcker behovet av modersmålslärare i de tre största språkgrupperna albanska, 
bosniska och kroatiska. I de mindre språkgrupperna är behovet av lärare svårare att 
tillgodose.  
Biträdande rektor Marina Eriksson ger en kort presentation av sig själv och sin 
bakgrund. Hon förmedlar ett mycket positivt intryck från sina första veckor på 
Sunnadalsskolan, både vad gäller lärarnas inställning till sitt arbete och jobbet och 
flexibiliteten i förberedelseklasserna. Vidare informerar hon om 6:ornas val, ca 
hälften har valt idrottsprofil och hälften kulturprofil. Från år 4 till 9 väljer eleverna 
i vilka elevdemokratigrupper de vill arbeta, t ex i grupper med ansvar för det nya 
caféet, Sunna IF, matrådet m m. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
 
2. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera.  
 
3. Välkommen 
 
Ordföranden hälsar Stefan Petersson välkommen till nämnden och barn- och 
ungdomsförvaltningen. Stefan skall vikariera som ekonomichef under Torsten 
Karlssons tjänstledighet. 
 
______________________ 
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§ 57 
Delegeringsärenden 
 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal personaladministrativ chef 2002.284 023 
 
Förordnande av tf förvaltningschef  2002.16 023 
 
Förordnande av tf förvaltningschef 2002.16 023 
 
Anställningsavtal lekledare 2002.248 023 
 
Anställningsavtal lekledare 2002.254 023 
 
Anställningsavtal lekledare 2002.225 023 
 
Lönetillägg för projektanställd utbildare 2002.22 024 
 
Lönetillägg för planering och samordning av för- 
skoleverksamhet 2002.22 024 
 
Anställningsavtal vik rektor 2002.1 023 
 
Anställningsavtal  vik rektor 2002.9 023 
 
Anställningsavtal bitr rektor 2002.3 023 
 
Anställningsavtal rektor 2002.285 023 
 
Lönetillägg för planerings- och schemaarbeten 2002.22 024 
 
Lönetillägg för samordnaruppdrag 2002.22 024 
 
Avslag på ansökan om skolskjuts 2002.132 623 
 
Förordnande att biträda rektor med ledning, planering 
och samordning av förskole- och fritidsverksamhet 2002.8 023 
 
Lönetillägg för uppdrag som systemansvarig för 
Journal 3 2002.22 024 
 
Lönetillägg för uppdrag som systemansvarig för 
Journal 3 2002.22 024 
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forts § 57 
 
Dispens för förskoleplacering före ett års ålder 2002.221 606 
 
Ledighet för elev vid Sunnadals rektorsområde   
 
Sekretessärende avseende särskilda stödinsatser 
till Tant Grön 2001.222 606 
 
Sekretessärende avseende särskilda stödinsatser 
till Karlskrona Montessoriskolas fritidshem 2002.148 631  
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings- 
ärendena. 
 
____________________ 
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P Olsson   2002.196 042  
S Petersson    
Kommunstyr. § 58 
Tekn nämnden Budget 2003 och planer 2004-2005 
A-C Östbergh 
Rektorer/intend. Stefan Petersson 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. Dessutom har nämnden möjlighet att föreslå, under rubriken tilläggs-
 förslag, enstaka åtgärder av kvalitetsförbättrande karaktär som bedöms som ytterst 
 angelägna. 

 
Budgetdirektiven omfattar också ett stort antal att-satser med uppdrag till nämnderna 
som skall klaras inom den tilldelade budgetramen. Fullmäktigebeslutet berör i 
huvudsak Barn- och ungdomsnämnden i att-satserna 9, 10, 11 och 12. 
I budgeten redovisas på vilka sätt kraven beaktas enligt budgetdirektivens att-satser. 
 
Budgeten omsluter för närvarande cirka 737 mkr, varav kommunbidraget står för  
662 mkr. Detta efter ett extra tillskott av medel, engångsanslag, på 1,5 mkr för 
läromedel och 1,6 mkr temporärt statligt stöd till kommunernas sysselsättning. 
Prognosen för 2002 pekar efter uppföljningen av första tertialet på ett 0-resultat 
för helåret. 
 
Ekonomiska ramar för 2003 – 2005 jämte kommentarer redovisas. Kommunbidraget 
för 2003 blir ca 658,6 mkr i jämförelse med 2002 som ovan redovisats var 662 mkr. 
Till detta kommer statsbidrag för personalförstärkningar i skolan (Wärnersson- 
pengar) och nämndens andel för att öka personaltätheten i skolan. 
 
Vidare redovisas volym- och efterfrågeförändringar totalt och i jämförelse med år 
2002 samt  prognos över elevutvecklingen i friskolorna. 
 
Kommentarer ges till verksamheterna 
- förskoleverksamhet och barnomsorg 
- grundskola 
- särskola 
- nämnd, administration och ledning 
- IT 
- Framtidens skola. 
 
Tilläggsäskanden 
Barnomsorgsreformerna 
- helårseffekter av barnomsorgsreformer 2002, 1,5 mkr 
- kompensation för avgiftsminskning pga allmän förskola för 4-5 åringar, 2 mkr 
- införande av allmän förskola för 4-5 åringar fr o m 2003-01-01, 8,2 mkr 
- investeringsanslag för inventarier till planerade förskoleverksamheter, 300 tkr.  
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forts tilläggsäskanden 
Barnomsorg – demografisk ökning 
- demografisk ökning av förskolebarn kräver vid 2003 års utgång 7-9 nya för- 
 förskoleavdelningar eller familjedaghem i motsvarande grad, vilket motsvarar en 
 helårseffekt av ca 6 förskoleavdelningar till en kostnad av 9 mkr samt investerings- 
 medel motsvarande 0,6 mkr.  
Trafiksäkerhetsåtgärder 
- åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid Nättraby skola, 3 mkr. 
 
Nämnden hemställer om ianspråktaganden ur befintliga resurser för 2003 avseende: 
- Framtidens skola (ökade driftskostnader pga ombyggnad av Sunnadalsskolan)  
 1,4 mkr 
- ökad städfrekvens vid skolorna 275 tkr 
- merkostnader för maxtaxereformens införande 1,3 mkr 
- statsbidrag för personalförstärkningar (Wärnerssonpengar) 3,1 mkr – efter samråd 
 med utbildningsförvaltningen. 
 
Sammanfattning 
Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2002.  
Särskilda insatser för att sänka ohälsotalen bland personalen har inletts under 2002. 
Detta område kommer att prioriteras även under 2003. 
Möjligheterna till stöd för barn med särskilda behov är avgörande för resultaten  och 
klimatet i verksamheten. Särskilda insatser har gjorts under 2002 och kommer att 
fortsätta under 2003. Detta möjliggörs av att personalvolymen kan bibehållas med 
minskat elevantal samt, inom barnomsorgen, av att ett särskilt statsbidrag för 
kvalitetsarbete kopplats till maxtaxereformen.  
Under 2003 kommer såväl servicenivån som den interna administrationen att 
utvecklas med IT-stöd. Förvaltningen ser, även fortsatt kommungemensamma 
utvecklingsprogram som ett viktigt stöd i IT-utvecklingen.  
Insatser kommer att göras för att förebygga framtida rekryteringsproblem av 
personalgrupper där utbildningsvolymerna är låga i förhållande till avgångarna. 
Anpassningarna i den kommunala skolan till friskoleavgångarna har varit svåra att 
klara under ett antal år. Under 2002 har den varit lättare att förutsäga och därför 
kunnat mötas utan kvalitetspåverkan. Inför 2003 är det känt vilka fristående skolor 
som kommer att vara verksamma, vilket ger goda möjligheter till att planera 
organisationen i god tid. 
Budgeten förutsätter full kostnadstäckning för de barnomsorgs- och förskolereformer 
som införts under 2002 och kommer att införas under 2003. 
Sist konstateras att förvaltningen inte har något eget kapital att disponera under 
perioden.   
 
Kurt Edvinsson redovisar MBL-förhandling.  
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2003 
och planer för 2004-2005. 
 
Yrkanden 
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Claes Bothén (kd) yrkar å borgerliga gruppens vägnar bifall till tjänstemanna-
förslaget samt därutöver ändringsförslag som rör 
- familjen 
- valfrihet för familjer och elever 
- kvalitet i barnomsorg och skola 
- stöd till elever med behov av särskilt stöd. 
Borgerlig gruppen yrkar således att Barn- och ungdomsnämnden föreslår fullmäktige 
1.att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa en barnomsorgspeng, enligt 
ovanstående förslag  
2.att införa möjligheten att få ekonomisk ersättning för vård av eget barn om man 
samtidigt vårdar något ytterligare, enligt ovanstående förslag 
3.att  uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa en elevpeng enligt 
ovanstående förslag. 
 
Därutöver lämnar borgerliga gruppen följande tilläggsförslag 
4.att Barn- och ungdomsnämnden med anledning av ökat barnomsorgsbehov 
begär tilläggsanslag om 20,7 mkr för år 2003 i enlighet med förvaltningens förslag 
5.att Barn- och ungdomsnämnden begär tilläggsanslag om 10,4 mkr 2003 och om 
totalt 23,4 mkr för år 2004 och 30 mkr för år 2005 för grundskolans behov. 
 
Vidare föreslår borgerliga gruppen att Barn- och ungdomsnämnden för egen del 
beslutar  
6.att införa tillägg i elevpengen för bidrag till skolor som bedriver skolbarnsomsorg 
och fritidshemsverksamhet 
7.att  för en ökad rättvisa införa en differentierad taxa inom barnomsorgen med 
minst tre nivåer 
8.att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till riktlinjer för barngruppernas 
storlek och ta fram en ekonomisk konsekvensbeskrivning av detta. 
 
Propositionsordning och beslut 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget, vilket tillstyrkes av 
socialdemokraterna och borgerliga gruppen. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på borgerliga gruppens yrkande 1. 
Barn- och ungdomsnämnden avstyrker förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens yrkande 2. 
Barn- och ungdomsnämnden avstyrker förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens yrkande 3. 
Barn- och ungdomsnämnden avstyrker förslaget. 
 
Borgerliga gruppens tilläggsyrkande 4 är i enlighet med förvaltningens förslag, 
varför ordföranden ej tar upp detta till proposition. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar ej ställning till borgerliga gruppens tilläggsyrkande 
5,  utan överlämnar detsamma till Kommunfullmäktiges budgetberedning. 
 
Ordförande ställer proposition på borgerliga gruppens yrkande 6. 
Barn- och ungdomsnämnden avstyrker förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens yrkande 7. 
Barn- och ungdomsnämnden avstyrker förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens yrkande 8. 
Barn- och ungdomsnämnden avstyrker förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 
 2003 och planer för 2004-2005. 
 
Vidare överlämnas till Kommunstyrelsens budgetberedning borgerliga gruppens 
tilläggsyrkande 5,  till vilket Barn- och ungdomsnämnden ej tar ställning, dvs 
att begära tilläggsanslag om 10,4 mkr 2003 och om totalt 23,4 mkr för år 2004 
och 30 mkr för år 2005 för grundskolans behov. 
  
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag, vilket bilägges 
protokollet. 
 
____________________ 
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   2002.165 609 
 
 § 59 

Sekretessärende avseende upphandling av förskolor i Lyckeby, Nättraby, Jämjö 
och Rödeby 
 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av tjänstemannaförslag i ärendet. 
 
Ann-Louise Trulsson (m) anmäler jäv i ärendet och deltar ej i beslutet. 
 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till upphandlingen av förskoleavdelningar i Lyckeby och 
Nättraby i enlighet med tjänstemannaförslaget samt att, under förutsättning att 
Kommunfullmäktige tillskjuter medel, nämnden ger Barn- och ungdoms-
förvaltningen i uppdrag att öppna verksamhet i egen regi med en avdelning i Rödeby 
och en i Jämjö. 
 
Arto Valtonen (v) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och yrkar att samtliga 
avdelningar öppnas i egen regi. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget kompletterat med förslag om upphandling 
i egen regi mot Arto Valtonens yrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
  
Beslut   
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att upphandla förskoleavdelningar enligt förvaltningens förslag i Nättraby och 
 Lyckeby 
 
att under förutsättning att Kommunfullmäktige tillskjuter medel, 
 ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att öppna verksamhet i 
 egen regi med en avdelning i Rödeby och en i Jämjö. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Sekretessen hävs i samband med undertecknande av avtal med berörda parter 
om förskoleavdelningar i Nättraby och Lyckeby.  
 
__________________  
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L Dehlin-Loftén   2002.57 042 
E Magnusson-   
Larsson 
S Petersson § 60 
Akten Disponering av budgetmedel för ohälsotal 

 
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att i 2002 års budget avsätta 500 tkr för 
åtgärder som kan minska ohälsotalen.  
 
Under våren 2002 har en arbetsgrupp bestående av representanter för barn- och 
ungdomskontoret, de fackliga organisationerna, kommunhälsan och försäkrings-
kassan arbetat med frågor kring korta/långa sjukskrivningar och ohälsotal. 
 
Gruppen har gjort en inventering i alla rektorsområden för att ringa in hur omfattande 
sjukskrivningarna är och vilka grupper som är mest drabbade. Olika förslag och 
åtgärder för att komma tillrätta med sjukskrivningarna/sänka sjuktalen har värderats. 
 
Gruppen föreslår följande åtgärder: 
1. att under hösten 2002 förstärka vissa personalgrupper i våra förskolor/skolor med 
extra personalresurser, ökad grundbemanning med utgångspunkt från den statistik 
och inventering som genomförts.  
2. att följa upp insatserna under höstterminen med statistik och undersökningar för 
att kunna se resultatet av dessa satsningar. 
 
Följande personalgrupper/enheter föreslås ingå i åtgärderna: 
- Särskolan (i samarbete med rektor utses någon enhet) 
- Thunells förskola 
- Spandelstorpsskolan 
- Jändelskolan år 7-9 
- Ett av de större köken (utses i samverkan med samordnade rektorer). 
 
Redovisning av insatserna kommer att ske på nämndens sammanträde i februari 
2003. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  godkänna ovanstående förslag till åtgärder samt 
 
att  ovanstående redovisade personalgrupper/enheter ingår i insatsen. 
 
____________________ 
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B-C Arnesson   2001.135 029  
Kommunledn.f.    
Akten   

§ 61 
Kommentarer till personalförsörjningsplan för Barn- och ungdoms-
förvaltningen  
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att precisera åtgärder för att möta  
den ökade efterfrågan på personal inom bristyrken. För Barn- och ungdomsförvalt-
ningens del är det framför allt tillgången till utbildade förskollärare och grundskol- 
lärare som kommer att vara begränsad. Enligt personalförsörjningsplanen för 
åren 2001 – 2003 kommer vi att behöva rekrytera ca 40 förskollärare och ca 70 
grundskollärare de närmaste åren. 
 
Situationen är likartad för hela riket. En utökning av antalet utbildningsplatser 
kommer inte att på kort sikt fullt ut kunna tillgodose behovet av lärare. Därför måste 
kommunerna också inrikta sig på andra åtgärder. 
 
För närvarande pågår ett antal åtgärder med syfte att tillgodose personalbehovet på 
sikt: 
- SÄL II-projektet; några lärare utan full behörighet går kompletteringsutbildning 
- Barnpedagogisk utbildning för barnskötare; ca 25 barnskötare 
- Aktiv rekrytering av lärarstudenter 
 
Dessutom har en diskussion inletts med rektorerna om åtgärder för att trygga 
personalförsörjningen genom att dels behålla och utveckla befintlig personal och 
samtidigt bli en attraktiv kommun för nya lärare. 
 
Riskanalys för olika personalkategorier redovisas, likaså att det lokala 
utvecklingsavtalet med lärarförbunden ÖLA 00 innehåller flera utvecklings- 
områden som har betydelse för personalförsörjningen. En partssammansatt ÖLA- 
grupp följer utvecklingsarbetet i verksamheten och kan lämna förslag till förbätt- 
ringar. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att, med stöd av rektorer och ÖLA-grupp, lämna 
förslag till åtgärder för att trygga personalförsörjningen i förvaltningen 
 
att  beakta eventuella kostnader för dessa åtgärder i internbudgetarbetet inför 2003. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
______________________ 
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    2001.254 002 
P Hansson     
P Olsson 
K Edvinsson  
S Petersson § 62 
A Eklund Disposition av bank- och postgirokonton 
A-C Östbergh  
B Gustafsson Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2001-10-24, § 95 beslutat 
Y Skärheden om vilka personer som har rätt att disponera Barn- och ungdomsnämndens 
Föreningspar- bank- och postgirokonton. 
banken 
Posten Med anledning av förändrad bemanning på ekonomichefstjänsten föreslås 
Akten Barn- och ungdomsnämnden ändra tidigare beslut avseende Torsten Karlsson 

som ersättes av vik ekonomichef Stefan Petersson. 
 
Beslutet gäller som tidigare för Patrik Hansson, utan kontrasignering och 
nedanstående personer, två i förening. 
 
Yvonne Skärheden Stefan Pettersson 
Birgitta Gustafsson Per Olsson 
Anja Eklund Ann-Christin Östbergh 
 Kurt Edvinsson  
 
Beslutet gäller 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 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att komplettera ovanstående beslut avseende dispositionsrätt för Barn- och 
ungdomsnämndens bank- och postgirokonton att gälla även för Stefan Petersson.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att dispositionsrätten för ovanstående konton gäller för …………………… 
             Stefan Petersson          
 
 I enlighet med tidigare beslut 2001-10-24, § 95,  gäller dispositionsrätten  
ovanstående personer, två i förening (en ur respektive kolumn). 
   
_____________________ 
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§ 63 
Övriga ärenden 
 
1. Information om ärenden 
 
Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor om inkomna skrivelser till och från nämnden 
och möjligheten att lättare få tillgång till dessa. 
 
Ordföranden redovisar ärendegången, hur förvaltningen bereder inkomna ärenden 
samt möjligheten att ta del av ärendena via postlistor. 
 
2. Kvalitetsredovisning/utvärdering 
 
Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor om kvalitetsredovisning/utvärdering. 
 
Ordföranden meddelar att nämnden uppdragit åt arbetsutskottet och Jan-Olof 
Petersson att tillsammans ta fram tydliga och utvärderingsbara mål inför kommande 
kvalitetsuppföljningar av verksamheten. 
 
Arbetsutskottet kommer senare i höst att arbeta med dessa frågor. 
 
3. Antal obehöriga lärare 
 
Frågor ställes om tjänstetillsättningar inför hösten och i vilken omfattning antalet 
obehöriga lärare anställts. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa detta till arbetsutskottet i september. 
 
4. Frågor om elevärenden 
 
Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor om enskilda elevärenden. 
 
Under sekretess informerar förvaltningschefen om nuläget. 
Ärendena återkommer till arbetsutskottet. 
 
_________________ 
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 § 64 
 Meddelanden 
 

Kommunfullmäktige  2002.119 042 
  § 84 
  Delårsbokslut per den 30 april 2002 
 
Kommunfullmäktige  2002.167 107 
  § 83 
  Marknadsplan 2003-2005 för Blekinge Trafiken 
  AB 
 
Kommunfullmäktige 2001.239 005 
  § 85 
  Karlskrona kommuns policy för användning 
  av e-post, internet och telefoni 
 
Kommunfullmäktige 2002.253 210 
  § 87 
  Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona 
  kommun 2002-2010 
 
Skolverket 2002.57 042 
  Beslut i ärende angående utbildningens innehåll 
  vid Nättraby Kunskapscentrum 
 
Skolverket 2002.132 619 
  Skolverket i Växjö översänder granskning av 
  Barn- och ungdomsförvaltningens kvalitets- 
  redovisning 
 
Skolverket 2002.156 631 
  Beslut efter genomförd tillsyn över utbildningen 
  vid Tant Grön Musikugglan 
 
Arbetsmiljöverket i Växjö Svar på inspektionsmeddelande angående  
  Wämöskolan; Svar på åtgärder vidtagna med 
  anledning av arbetsplatsolycka inträffad i en 
  kemisal på skolan. 
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Till Elevorganisationen i Sverige 2002.226 604 
  Skrivelse från Barn- och ungdomsförvaltningen, 
  Utbildningsförvaltningen, Kommunledningen, 
  Gymnasieskolornas elevråd och Ungdomsrådet 

 angående arrangemang av Elevriksdagen 2003 i 
 Karlskrona kommun 
 

Till Samhällsbyggnadsför- 1998.292 609 
valtningen Yttrande över ansökan om bygglov från Musik- 
  ugglan för att bedriva högstadieverksamhet 
  inom Blåport (fd BK-staben). 
 
Brita Kindestam-Mogreen Tack för uppvaktningen på 50-årsdagen 
 
Kerstin Svensson Ordföranden framför en hälsning och ett varmt 
  tack från Kerstin Svensson för penninggåvan i 
  samband med pensionsavgången i juni samt den 
  festdag som anordnades i anslutning till denna. 
   
_____________________  

  



 

  

 10 september 2002 
 
 
 

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 10 september 2002 
 
§ 65 Sekretessärende angående upphandling av förskolor i Lyckeby, Nättraby, 
 Jämjö och Rödeby 
 
________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 09.00 – 09.35 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Magnus Johansson (s)  1:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)   
 Eva-Britt Dahlström (s)   
 André Gustavsson (s)   
 Karl-Gösta Svenson (m)   
 Arto Valtonen (v)   
 
Tjänstgörande ersättare  Eva-Marie Malmgren (s)   
 Annika Andersson (s) 
 Marie-Louice Norethun (m) 
 Inga-Lill Siggelsten (kd) 
   
Ersättare Per-Axel Persson (v)    
  
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Stefan Petersson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
Utses att justera Eva-Britt Dahlström 
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-09-10 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter      Paragraf 65  
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2002-09-10 
 
 
Intygar i tjänsten 
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   2002.165 609 
 
 
 § 65 

Sekretessärende avseende upphandling av förskolor i Lyckeby, Nättraby, Jämjö 
och Rödeby 
 
Barn- och ungdomsnämnden tog vid sammanträde 2002-08-28, § 59 beslut i ärende 
avseende upphandling av förskolor i Lyckeby, Nättraby, Jämjö och Rödeby. 
 
Vid detta tillfälle beslutade Barn- och ungdomsnämnden  
att upphandla förskoleavdelningar enligt förvaltningens förslag i Nättraby och 
 Lyckeby 
 
att under förutsättning att Kommunfullmäktige tillskjuter medel, 
 ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att öppna verksamhet i 
 egen regi med en avdelning i Rödeby och en i Jämjö. 
 
Då jävssituation uppstod vid beslutstillfället har ordföranden efter samråd med 
förvaltningsledning och kommunjuristen  i enighet med vice ordföranden och 
andre vice ordföranden beslutat kalla till ett extra sammanträde. 
 
Förvaltningschefen redovisar ärendegången från anbudsförfrågan och till 
dagens sammanträde. 
 
Yrkanden 
Ordföranden föreslår att beslutet den 28 augusti 2002, § 59 rivs upp med hänvisning 
till jävssituationen. 
 
Ordföranden föreslår vidare att nämnden beslutar i enlighet med ovan redovisade  
beslut 28 augusti 2002, § 59. 
 
Arto Valtonen (v)  ifrågasätter sekretessförfarandet, men lämnar inga yrkanden. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om upphandlingsärendet avseende upphandling 
av förskolor i Lyckeby, Nättraby, Jämjö och Rödeby skall rivas upp. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget om upphandling av 
förskoleavdelningar i Lyckeby och Nättraby i enlighet med tjänstemannaförslaget 
samt att, under förutsättning att Kommunfullmäktige tillskjuter medel, nämnden ger 
Barn- och ungdoms-förvaltningen i uppdrag att öppna verksamhet i egen regi med en 
avdelning i Rödeby och en i Jämjö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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Beslut   
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att upphandla förskoleavdelningar enligt förvaltningens förslag i Nättraby och 
 Lyckeby 
 
att under förutsättning att Kommunfullmäktige tillskjuter medel, 
 ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att öppna verksamhet i 
 egen regi med en avdelning i Rödeby och en i Jämjö. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Sekretessen hävs i samband med undertecknande av avtal med berörda parter 
om förskoleavdelningar i Nättraby och Lyckeby. Avtalet bilägges protokollet. 
 
_____________________ 
  

 
  



 
  
 
 
2002-09-16/AO 

 
 
RAMAVTAL  
 
 
UPPDRAGSGIVARE 
Karlskrona kommun 
Barn-och ungdomsnämnden. 
Ö Hamngatan 7 B 
371 83 Karlskrona 
 
ANORDNARE 
Tant Grön AB 
Ola Sonas väg 
371 93 Karlskrona 
 
 
Mellan uppdragsgivaren och anordnaren är följande kontrakt 
upprättat. 
 
1 § Ramavtal 
Anordnaren ska i enlighet med anbud (2002-06-05), 
kravspecifikationer och kommersiella föreskrifter i 
förfrågningsunderlaget (2002-04-09, se bilaga) på kommunens uppdrag 
bedriva förskola med två avdelningar i Nättraby. 
Avtalet gäller under de förutsättningar som anges i förfrågningsunderlaget. 
 
2 § Kontraktshandlingar 
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.  
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i 
något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen 
föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning. 

I. skriftliga ändringar och tillägg till detta kontrakt, 
II. detta kontrakt, 
III. kravspecifikation och förfrågningsunderlag med bilagor. 
IV. anbud 

 
 
3 § Avtalstid 
Avtalet omfattar perioden den 1 januari 2003 tom den 31 december 
2007. Avtalet kan komma att förlängas tom den 31 december 2009 om 
barn-och ungdomsnämnden och anordnaren senast den 1 juni 2007 kommer 
överens om det. 
 
 
4 § Ersättning 

 



Den överenskomna ersättningen utgörs av 50.18 kronor per timme (SEK) för högst 1360 timmar per 
vecka. Momskompensation utgår (f.n. 6%). 
I ersättningen ingår samtliga kostnader för verksamheten exklusive 
administration avseende köhantering, taxa och kravhantering.  
De reservationer för timpriset avseende barn i behov av särskilt 
stöd samt allergistädning, som lämnats i anbudet avvisas av 
uppdragsgivaren. Anordnaren har meddelats och accepterat detta under 
upphandlingens gång. 
 
 
5 § Kontaktperson  
Anordnaren ska utse en kontaktperson som svara för de löpande 
kontakterna med barn-och ungdomsnämnden och rektor under 
avtalstiden. Rektor är kommunens kontaktperson.  
 
 
6 § Utväxling av kontrakt 
Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Kontraktet är upprättat i enlighet med barn-och ungdomsnämndens 
beslut 2002-09-10, § 65, som vinner laga kraft 2002-10-02. 
 
 
 
Karlskrona 2002-09-16 
 
 
På barn-och ungdomsnämndens vägnar   För anordnaren 
 
……………………………………  …………………………………… 
Per Olsson     …………………………………… 
Barn-och ungdomschef   …………………………………… 
 



 
  
 
 
2002-09-13/AO 

 
 
RAMAVTAL  
 
 
UPPDRAGSGIVARE 
Karlskrona kommun 
Barn-och ungdomsnämnden. 
Ö Hamngatan 7 B 
371 83 Karlskrona 
 
ANORDNARE 
Lyckå församling 
Riksvägen 46 
371 62 Lyckeby 
 
 
Mellan uppdragsgivaren och anordnaren är följande kontrakt 
upprättat. 
 
1 § Ramavtal 
Anordnaren ska i enlighet med anbud (2002-06-06), 
kravspecifikationer och kommersiella föreskrifter i 
förfrågningsunderlaget (2002-04-09, se bilaga) på kommunens uppdrag 
bedriva förskola med en avdelning i Lyckeby. 
Avtalet gäller under de förutsättningar som anges i förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen. 
 
2 § Kontraktshandlingar 
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.  
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i 
något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen 
föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning. 

I. skriftliga ändringar och tillägg till detta kontrakt, 
II. detta kontrakt, 
III. kravspecifikation och förfrågningsunderlag med bilagor. 
IV. anbud 

 
 
3 § Avtalstid 
Avtalet omfattar perioden den 1 januari 2003 tom den 31 december 
2007. Avtalet kan komma att förlängas tom den 31 december 2009 om 
barn-och ungdomsnämnden och anordnaren senast den 1 juni 2007 kommer 
överens om det. 
 
 
4 § Ersättning 

 



Den överenskomna ersättningen utgörs av 40 kronor per timme (SEK) för högst 680 timmar per vecka. 
Momskompensation utgår (f.n. 6%). 
I ersättningen ingår samtliga kostnader för verksamheten exklusive 
administration avseende köhantering, taxa och kravhantering.  
 
 
5 § Kontaktperson  
Anordnaren ska utse en kontaktperson som svara för de löpande 
kontakterna med barn-och ungdomsnämnden och rektor under 
avtalstiden. Rektor är kommunens kontaktperson.  
 
 
6 § Utväxling av kontrakt 
Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Kontraktet är upprättat i enlighet med barn-och ungdomsnämndens 
beslut 2002-09-10, § 65, som vinner laga kraft 2002-10-02. 
 
 
 
Karlskrona 2002-09-16 
 
 
På barn-och ungdomsnämndens vägnar   För anordnaren 
 
……………………………………  …………………………………… 
Per Olsson     …………………………………… 
Barn-och ungdomschef   …………………………………… 
 
 



 

  

 23 september 2002 
 
 
 

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 23 september 2002 
 
§ 66 Aktuell information 
  - Uppföljning av maxtaxa 
 - Köredovisning per den 31 augusti 2002 
 - Information om omfattningen av behöriga respektive icke behöriga lärare 
  hösten 2002 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 67 Delegeringsärenden 
 
§ 68 Delårsbokslut per den 31 augusti 2002  
 
§ 69 Begäran om förhandsbeslut om förskoleutbyggnad 
 
§ 70 Yttrande över ansökan från Stiftelsen Ariadne om statlig tillsyn och rätt till 
 bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Kalmar kommun 
 
§ 71 Anmälningsärenden 
 
___________________  
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 11.20 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Magnus Johansson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande (§§ 67-71 beslut)  

 Eva-Britt Dahlström (s)   
 André Gustavsson (s)   
 Annicka Engblom (m)   
 Karl-Gösta Svenson (m)   
 Bo Palmgren (c)   
 Jan-Olof Petersson  (fp)     
 
Tjänstgörande ersättare  Magnus Manhammar (s)    
 Marie-Louice Norethun (m) 
 Per-Axel Persson (v)  
 Lena Gustavsson (c) (§§ 66-70 föredragning) 

 
Ersättare Lena Gustafsson (fp)  (§§ 67-71 beslut)  
 
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Stefan Petersson  vik ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Eva Magnusson-Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson  pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
Utses att justera André Gustavsson   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-09-26 kl 13.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter      Paragrafer 66-71
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare  _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2002-09-27 
 
 
Intygar i tjänsten 
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   2001.474 047 (Maxtaxan)

      
  
S Ohlsson      
Akten 
 § 66 

Aktuell information 
 
1. Uppföljning av maxtaxan 
 
Solvig Ohlsson redovisar uppföljning av maxtaxan efter juni månads debitering. 
Prognosen visade 20,2 mkr i inkomstbortfall, men en beräknad helårseffekt ger 21,5 
mkr i bortfall, dvs en differens på 1,3 mkr. 
 
Planerad/genomförd utbyggnad av förskolor år 2002 redovisas. Av planerade verk- 
samheter har följande ej startat ännu: Sjöstierna, Ramdala samt två dagbarnvårdare.  
 
Uppföljning av placeringar under föräldraledighet och arbetslöshet redovisas. 
En prognos i juli 2001 pekade på 185 barn och utfallet i september 2002 är 198 
barn. 
 
En uppföljning av totalt antal placerade barn i barnomsorgen visar att antalet 
under januari – augusti varierat mellan 800 och 971 i åldrarna 1-2 år och utfallet i 
september är 990 barn. 
För barn 3-5 år har antalet varierat mellan 1435 och 1901 och utfallet i september 
är 1502 barn. 
Barn i åldrarna 6-12 år har varierat mellan 2574 och 3058 och utfallet i september 
är 3030 barn. 
 
En uppföljning av snittimmar totalt i kommunen år 2002 visar att antalet timmar för 
barn 1-2 år ökat från januari 28,52 till september 29,99. 
För barn 3-5 år har timmarna ökat från januari 29,41 till september 30,32. 
För barn 6-12 år har timmarna ökat från januari 14,01 till september 15,49. 
Snittimmarna i kooperativen har för barn 1-2 år ökat från januari 32,08 till september 
32,61. För barn 3-5 år har timmarna minskat från januari 34,24 till september 32,65. 
För barn 1-5 år har timmarna minskat från januari 33,50 till september 32,65. 
För barn 6-12 år har timmarna ökat från 16,98 till 17,01. 
 
Snittimmarna har nästan överlag ökat i verksamheten. Vid en jämförelse med totala 
antalet timmar september 2001 har timmarna ökat med 1,28 timmar. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
__________________
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forts § 66  2002.93 611 (Köredovisning) 
 
 

S Ohlsson 3. Köredovisning 
Akten 

Solvig Ohlsson informerar om köredovisning per den 31 augusti 2002. 
Redovisningen omfattar samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende 
förskolebarn i åldrarna 1-5 år är 24 barn och framtida känd väntelista t o m maj 2003  
är 234 barn. Därav önskar 43 placering under arbetslöshet och 9 under föräldra-
ledighet. 7 barn till arbetssökande finns i passiv kö. 
Kön avseende skolbarn 6-12 år är 6 barn och framtida känd väntelista t o m maj 2003 
är 24 barn. Dessutom finns 24 barn till arbetssökande i passiv kö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
__________________ 
 
 

E Magnusson- 4. Behöriga respektive obehöriga lärare 
Larsson 
I Bergström Förvaltningen fick vid sammanträde 2002-08-28, § 63, i uppdrag att till 
 arbetsutskottets septembersammanträde redovisa tjänstetillsättningar inför hösten och 
 i vilken omfattning obehöriga lärare anställts.  

 
Eva Magnusson-Larsson informerar om att 67 st 4-9 lärare anställts. 16 av dessa är 
helt behöriga, 27 har lärarbehörighet (dock ej till tjänsten) 11 lärare fullföljer behörig- 
hetsgivande utbildning enligt godkänd utbildningsplan och 13 är obehöriga. 
 
Samarbete sker med lärarhögskolorna för att intressera och rekrytera nya lärare till  
kommunen. Likaså är förvaltningen aktiv vid jobbmässor och dylikt. 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram lönesättningen 
för nyanställda lärare jämfört med riket och jämförbara kommunen för redovisning 
vid nästa sammanträde. 
 
____________________ 
 
5. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
____________________ 
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 § 67 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Sekretessärende angående fritidshemsplats 2002.309 606 

 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendet. 

 
_____________________ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   23 september 2002 5 
 
    

P Olsson    2002.119 042 
S Petersson 
K-styrelsen 
Rapport § 68 
Akten Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 

 
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter totalt beräknas avvika från budget  
med -400 tkr. 
 
Internbudget/resursfördelning 2002 
Under 2002 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som 
togs fram till budget 2001. Denna skall ge rektorsområdena stabila budget-
förutsättningar, genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets 
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis. Avstämning och 
justering av barnomsorgstimmar sker per tertial. Justeringar görs också för att 
kompensera löneökningar som kommer under året.  
En reserv för vissa justeringar samt för oförutsedda kostnader var vid årets början 
budgeterad till 2,5 mkr. Under sommaren har stora delar av reserven (ca 2,0 mkr) till- 
sammans med s k Ringholmspengar och extra tillskott för läromedel fördelats ut till 
kommunala skolor och barnomsorg samt till friskolor. 
 
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för 6,5 nya barnomsorgsavdelningar 
och 4 dagbarnvårdare för att täcka ökad efterfrågan på barnomsorg pga införandet av 
maxtaxan. 
 
Händelser under 2002 
- Arbete pågår för att klarlägga effekterna av maxtaxan fr o m 2002, allmän förskola 
 för 4-5 åringar fr o m 2003 m m. 
- Ombyggnadsarbeten för F-9 skola på Sunnadal och förprojektering av F-9 skola på 
 Trossö pågår.  
 
Resultat per 2002-08-31 samt prognos per 2002-12-31 
Periodens resultat för driftbudgeten är 29,8 mkr.  Prognosen för hela året är –0,4 
mkr. 
Jämförelser mellan åren 2000 – 2002 redovisas. 
Alla konsekvenser av maxtaxan, enligt fullmäktigebeslut, beskrivs i särskilda upp- 
följningar. 
 
Prognosen  visar avvikelser inom följande områden: 
Barnomsorgsintäkter - 1,3 mkr 
Skolskjutsar + 0,1 mkr 
Lokaler + 0,5 mkr 
Facklig tid - 0,2 mkr 
Resursskolan - 0,1 mkr 
Resurscentrum + 0,1 mkr 
Finansiella kostnader och intäkter + 0,7 mkr 
Rektorsområdena - 0,2 mkr   
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Investeringsbudgeten 
Investeringsbudgeten är på totalt 9,3 mkr efter ombudgetering med anledning av 
tidsförskjutning för inventarier och utrustning till nya förskolor och Nättraby 
kunskapscentrum. T o m augusti månad har inköp gjorts för 3 mkr. 
Erfarenhetsmässigt görs de flesta inköp av inventarier under andra halvåret,  
inför och i början av det nya läsåret, och anslagen kommer att utnyttjas fullt ut. 
 
Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys redovisas i bilagor. 
Driftbudgeten redovisas i nettobudget jämfört med nettoutfall. 
 
Nyckeltal avseende antal omsorgstimmar, inskrivna barn, antal elever, antal skol- 
skjutsbarn och öppen förskola med jämförelsetal augusti 2001 och bokslut 2001 
samt augusti 2002 och prognos 2002 redovisas. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna budgetuppföljning för januari – augusti 2002 till kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att överlämna budgetuppföljningen för januari – augusti 2002 till 
kommunstyrelsen. 
 
__________________ 
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    2001.211 042 
S Ohlsson  
P Olsson     
S Petersson    
K-styrelsen § 69 
Tekn nämnden Begäran om förhandsbeslut avseende fortsatt förskoleutbyggnad 
Akten 

I januari 2003 träder lagen om allmän förskola för 4-5 åringar i kraft. Barn- och 
ungdomsnämnden tog i juni 2002 beslut om en handlingsplan för införandet av 
denna verksamhet. För att tillskapa de nya förskoleplatser som behövs måste bl a nya 
förskoleavdelningar startas. Detta innebär att nya lokaler måste iordningsställas. 
Omfattningen av ombyggnationerna/nybyggnationerna varierar på de olika objekten. 
 
Utöver behovet av nya förskoleplatser i samband med införande av allmän förskola 
behövs ytterligare förskoleplatser för att möta demografiska förändringar, ökat 
födelsetal och ökade volymer som följd av nya lagar och maxtaxereformen. 
 
Då volymökningarna i vissa kommundelar är kännbara redan under senhösten 2002 
är det angeläget att nödvändiga lokalanpassningar/tillbyggnationer/nybyggnationer  
kan detaljplaneras och påbörjas under hösten för att vara klara vid årsskiftet eller så 
snart därefter som är möjligt. 
 
LOKALUTÖKNING 
A. Allmän förskola 
§ Rödeby – en förskoleavdelning startas i annex vid Tallbackens förskola. 

Fritidshemmet  flyttas till lokaler vid skolan genom utökning av en befintlig 
paviljong. 

§ Jämjö – en förskoleavdelning tillskapas i Folkets hus. Viss tillbyggnad 
nödvändig. 

§ Stengöl – förbättring av dagbarnvårdarlokal i Stengöls gamla skola, i första hand 
 hygienutrymmen. 
§ Tving – då fritidshemmet flyttar till skolan kan lokalen användas som 

förskolelokal. Komplettering av hygienutrymmen och förbättring av utemiljön 
nödvändig. 

§ Fridlevstad – en förskoleavdelning tillskapas genom att fritidshemmet flyttar 
 till lokaler i skolan. Vissa mindre kompletteringar behövs. 
§ Sturkö – en förskoleavdelning tillskapas i gamla biblioteket mitt emot Sturkö 

skola alternativt i dagcentralen på Sturkö. 
 
B. Volymökning 
Hasslö – två förskoleavdelningar tillskapas, möjliga förslag till lokalisering är på 
Hasslöskolans tomt eller Tempelvägen (några hundra meter från skolan). Vid 
placering på Tempelvägen behövs eventuellt en planändring. Båda förslagen 
förutsätter en provisorisk lösning under byggtiden. Skolans mottagningskök ändras 
till tillagningskök. 
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C. Byte av lokal 
Sunna – nyttjande av överytor i samband med Sunnadalsskolans ombyggnad, vilket 
innebär att Smörblommans förskola i Kungsmarken flyttar till dessa lokaler och att 
förskolans verksamhet görs Montessoriinriktad. 
 
Total årshyra för samtliga redovisade objekt uppgår till ca netto 1 492 000 kronor. 
Hyrorna är preliminära. 
 
Verksamhetsdrift 
Verksamhetsdriften i ovan nämnda förskolor under rubriken allmän förskola 
beräknas till netto 3 225 000 kronor, enligt beräkningar i nämndens handlings- 
plan. 
 
För verksamhetsdrift på Hasslö förskola krävs härutöver 1 800 000 kronor. 
 
Övrigt 
Ovan redovisade förslag finns samtliga med i Barn- och ungdomsnämndens 
budgetförslag för åren 2003-2005. Dock kan den totala volymökningen bli 
betydligt större än vad som finns redovisats, varför nämnden sannolikt återkommer 
med förnyad framställning om ytterligare förskoleutbyggnad under 2003.    
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta 
1. att  två förskoleavdelningar etableras på Hasslöskolans tomt enligt ovan redovisat 
förslag 
2. att  det vid denna utbyggnad även tillskapas ett tillagningskök på Hasslö skola 
3. att  under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt utbyggnad  
av förskoleverksamheten ge Barn- och ungdomschefen delegation att teckna 
hyreskontrakt som löper på mer än ett år, för de objekt som redovisas i ärendet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås dessutom hemställa att Kommunstyrelsen  
föreslår Kommunfullmäktige besluta 
4. att  genomföra fortsatt utbyggnad av förskoleverksamhet enligt Barn- och 
ungdomsnämndens ovan redovisade förslag 
5. att  Barn- och ungdomsnämndens budgetram för 2003 utökas för att täcka 
uppkommande merkostnader till följd av denna utbyggnad 
6. att  medel för nya inventarier tas upp först i budgeten för år 2003 
7. att  Barn- och ungdomsnämnden får tillstånd att återkomma med en förnyad 
framställan om eventuella ytterligare förskoleetableringar avseende år 2003 samt 
8. att  ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera och genomföra av Barn- och 
ungdomsnämnden föreslagna lokaletableringar. 
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Yrkanden 
Ordföranden och Claes Bothén (kd) yrkar gemensamt ändring av att-sats 1 till 
att två förskoleavdelningar etableras på Hasslö enligt något av ovan redovisade 
förslag. 
Ordföranden föreslår vidare 
att arbetsutskottet får i uppdrag att ta slutgiltigt beslut avseende etableringen 
på Hasslö. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets att-sats 1 mot sitt och Claes Bothén 
ändringsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ändringsförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget att arbetsutskottet skall ta slutgiltigt 
beslut beträffande Hasslöetableringen. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget om tillagningskök på 
Hasslö skola.  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget att ge förvaltningschefen 
delegation att teckna hyreskontrakt som löper på mer än ett år, för de objekt som 
redovisas i ärendet. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget till Kommunstyrelsen. 
Borgerliga gruppen avstår från att delta i första och sista att-satserna i detta förslag 
med hänvisning till röstförklaring. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda för egen del beslutat 
 
1. att två förskoleavdelningar etableras på Hasslö enligt något av ovan redovisade 
förslag 
  
2. att arbetsutskottet får i uppdrag att ta slutgiltigt beslut avseende etableringen 
på Hasslö 
  
3. att det vid denna utbyggnad även tillskapas ett tillagningskök på Hasslö skola 
 
4. att  under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt utbyggnad  
av förskoleverksamheten ge Barn- och ungdomschefen delegation att teckna 
hyreskontrakt som löper på mer än ett år, för de objekt som redovisas i ärendet. 
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Barn- och ungdomsnämnden föreslår dessutom Kommunstyrelsen hemställa 
att Kommunfullmäktige beslutar 
 
5. att  genomföra fortsatt utbyggnad av förskoleverksamhet enligt Barn- och 
ungdomsnämndens ovan redovisade förslag 
 
6. att  Barn- och ungdomsnämndens budgetram för 2003 utökas för att täcka 
uppkommande merkostnader till följd av denna utbyggnad 
 
7. att  medel för nya inventarier tas upp först i budgeten för år 2003 
 
8. att  Barn- och ungdomsnämnden får tillstånd att återkomma med en förnyad 
framställan om eventuella ytterligare förskoleetableringar avseende år 2003 samt 
 
9. att  ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera och genomföra av Barn- och 
ungdomsnämnden föreslagna lokaletableringar. 
 
Röstförklaring 
Borgerliga gruppen lämnar röstförklaring avseende ovanstående ärende. Röstför- 
klaringen bilägges protokollet. 
  
______________________
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    2002.287 631 
 

Skolverket § 70 
A Ottosson Yttrande över ansökan från Stiftelsen Ariadne om statlig tillsyn och rätt till 
R/Sä bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Kalmar kommun 
S Petersson 
Akten Barn- och ungdomsnämnden har av Skolverket beretts tillfälle att yttra sig över 
 ansökan om start av fristående gymnasiesärskola i Kalmar. 

 
Stiftelsen Ariadne har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till  
en fristående gymnasiesärskola i Kalmar från och med läsåret 2003/2004. 
Stiftelsen ansöker om att kommande läsår (augusti 2003) få starta en 
gymnasiesärskola; Kvarnlyckans skola i Kalmar kommun. Verksamheten skall 
bedrivas utifrån Waldorfpedagogiken och utbildningen skall följa Lpf 94. 
Kvarnlyckans skola avser att följa Skolverkets föreskrifter om kursplaner för 
yrkesträning inom individuella program i gymnasiesärskolan  och kärnämnen för 
nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan. 
Skolan kommer att som betyg/intyg ge eleverna läsårsbrev som bl a innehåller teman 
som eleven arbetat med under året, praktikperioder, något om hur eleven arbetat med 
sig själv samt framåtblick med förslag på något eleven behöver arbeta mer med. 
 
Till grund för elevprognosen för Kvarnlyckans skola ligger närheten till 
Kvarnlyckans ungdomsboende samt externa elever. Fullt utbyggd kommer skolan att 
undervisa fyra elever från boendet och tre externa. 
 
I den ekonomiska kalkyl som bifogas ansökan för läsår 1 framgår att kostnaden per 
elev beräknas till 259.000 kronor per läsår. För elever i Karlskrona kommun varierar 
kostnaden per elev och läsår mellan 182.000 kronor och 275.000 kronor beroende på 
vilket program eleven deltar i. Bidragets storlek förutsätter en dialog mellan 
kommunen och den fristående skolan innan skolan beslutar om mottagande av elev 
från Karlskrona. I princip bör den fristående skolan inordnas i samma resursfördel-
ningssystem som de kommunala skolorna. 
 
En gymnasiesärskola med Waldorfpedagogik ger de elever som idag går i grundsär-
skola med denna pedagogik en kontinuitet som är till gagn för deras utveckling och 
lärande. 
Barn- och ungdomsnämnden ser positivt på etablering av en gymnasiesärskola med 
Waldorfpedagogik som omfattar hela skolåldern och med inriktning på elever i 
behov av särskilt stöd. 
 
Vid en samlad bedömning tillstyrker Barn- och ungdomsnämnden att inkommen 
ansökan beviljas av Skolverket. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att till Skolverket lämna yttrande enligt ovan. 
---------------------
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Anita Ottosson fick vid arbetsutskottets sammanträde i uppdrag att till nämnden 
ge en information om Waldorfpedagogiken. Hon informerar i korthet om huvud-
dragen i denna pedagogik samt att det finns 30 Waldorfskolor i Sverige, de flesta 
friskolor. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att till Skolverket lämna yttrande enligt ovan. 
 
______________________ 
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 § 71 

Meddelanden 
 
Skolverket 20002.289 619 
  Nationell utvärdering av grundskolan våren 
  2003. I Karlskrona kommun har Tullskolan 
  valts ut att delta i utvärderingen. 
 
Skolverket 2002.304 049 
  Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 1998.292 609 
  § 241 
  Ändrad användning till grundskoleverksamhet 
  på fastigheten Ingenjören 4. 
  Sökande: Tant Grön Musikugglan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 1998.292 609 
  § 242 
  Ändrad användning till skolmatsal på fastigheten 
  Ingenjören 4. 
  Sökande: Tant Grön Musikugglan. 
 
_____________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 11.10 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Kerstin Andersén (s)   
 Eva-Britt Dahlström (s)   
 André Gustavsson (s)  fr 10.30 beslutssmtr 

 Annicka Engblom (m)   
 Thomas Nilsson (m)    
 Karl-Gösta Svenson (m)   
 Arto Valtonen (v)   
 Bo Palmgren (c)   
 Jan-Olof Petersson  (fp)     
 
Tjänstgörande ersättare  Eva-Marie Malmgren (s) 
 Magnus Manhammar (s) fr 11.00 beslutssmtr 

 Cecilia Eklund (s) 
 Marie-Louice Norethun (m)    
 
Ersättare Ann-Louise Trulsson, (m)   
 Peter Rihs (kd)    
  
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef  § 72 

 Stefan Petersson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Claes-Urban Persson  planeringssekreterare  
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Magnus Hjort  rektor/Fågelmara 
 Kersten Tyrberg  rektor/Fågelmara  
 Anders Jonsson  lärare/Fågelmara 
 
Utses att justera Kerstin Andersen   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-10-29 kl 14.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter      Paragrafer 72-80
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare       _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2002-10-30 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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R/Fågelmara      
A Jonsson   
      

 
§ 72 
Aktuell information 
 
1. Information från Fågelmara rektorsområde  
 
Rektorerna Kerstin Tyrberg och Magnus Hjort ger tillsammans med läraren Anders 
Jonsson en information om Fågelmara rektorsområde. 
Samverkansområdets ledarvision är Det meningsfulla lärandet, som innefattar 
ansvar, respekt, bemötande, elevinflytande, trygghet, samverkan, glädje, lust, 
ärlighet, delaktighet, jämställdhet och engagemang.   
 
Skolledningen och några lärare från området ingår i ett nätverk tillsammans med 
Skolverket som arbetar med kvalitetsfrågor/redovisningar. 
 
Ett stort gemensamt arbete i samverkansområdet är insatser och resurser för barn i 
behov av särskilt stöd. 
 
I Ramdala står snart ett nytt bibliotek klart samt en ny förskola. I Ramdala förskole- 
verksamhet arbetar man mycket efter Reggio Emiliapedagogiken och lägger stor vikt 
vid motorikträning. I Ramdala skola tillämpas Reading Recovery metoden. 
 
I Skrävle finns dagbarnvårdarverksamhet och skola för år 1-6. En mycket aktiv 
föräldraförening finns i området. 
 
I Fågelmara förskola arbetar man mycket med Reggio Emiliopedagogik. Personalen 
jobbar i nätverk bl a med Ramdala. Skolan har elever i år 1-6 och man jobbar mycket 
med samarbete över klassgränserna. Många barn deltar i fritidsverksamheten. 
Förutom i skolan erbjuds föräldrarna utvecklingssamtal även på fritids. Det finns en 
väl fungerande föräldraverksamhet/ skolråd och ett livaktigt elevråd. 
Seniorverksamheten i området har fallit mycket väl ut.  
 
Eleverna i år 7-9 går på Jändelskolan. Profilen för skolan är internationalisering, 
idrott och hälsa. Eleverna arbetar mycket  med A-tid, dvs arbete under eget ansvar. 
För att ge eleverna större insikt i det meningsfulla lärandet och skapa större elev- 
inflytande har Läroplan för grundskolan köpts in till eleverna. Föräldramedverkan i 
skolrådet fungerar bra.   
 
Ordföranden tackar för informationen som lägges till handlingarna. 
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      2002.119 042 Budgetuppfölj. 

S Petersson forts § 72    2002.201 026 Ledartäthet 

Akten 
 2. Budgetuppföljning september 2002 

 
Stefan Petersson redovisar ekonomisk uppföljning av budget per den 30 september 
2002. 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2002 slutar på +/-0. 
 
Följande punkter redovisas: 
- barnomsorgsintäkter - 1,3 mkr 
- skolskjutsar + 0,1 mkr 
- lokaler  + 0,5 mkr 
- facklig tid  - 0,2 mkr 
- Resurscentrum + 0,1 mkr 
- Resursskolan - 0,2 mkr 
- finansiella kostnader och intäkter + 0,8 mkr 
- rektorsområdena + 0,2 mkr 
  
Investeringsbudgeten är på totalt 9,3 mkr. T o m september månad har inköp gjorts 
för 3,7 mkr. Erfarenhetsmässigt görs de flesta inköp av inventarier under andra halv- 
året och anslagen kommer att utnyttjas fullt ut.   
 
Nämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
3. Handikappolitiskt program 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
 

P Olsson 4. Ledartäthet 
Akten 

Förvaltningarna har från Kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att redovisa 
behovet av ledartäthet, för att uppfylla kravet att vara en god ledare. Kommun-
ledningsförvaltningen anser att 25 anställda per ledare är optimalt. 
Barn- och ungdomsförvaltningen har i nuläget en ledartäthet på ca 40 medarbetare 
per chef. En rimlig målsättning är ca 30 medarbetare per chef i förvaltningen. 
Ledaruppdraget ser olika ut i olika verksamheter beroende på de lokala förutsätt- 
ningarna och olika typer av administrativ avlastning. Det finns verksamheter där en 
ledarförstärkning redan har genomförts och där målsättningen om 30 anställda per 
chef är uppnådd.  
 
I en handlingsplan presenteras målsättningen 30 medarbetare per chef, vilket innebär 
att Barn- och ungdomsförvaltningen behöver rekrytera 3 chefer per år under en 
femårsperiod med början år 2003. I handlingsplanen ingår förutsättningen att införa 
 



     23 oktober 2002 5 
 
 
 
 
ett ”trainee-ledarskap” som tidsbegränsas under en 3-årsperiod. ”Trainee-rektorerna” 
skall omfattas av de krav som ställs på arbetsledare och chefer i Karlskrona kommun 
inom personalområdet. Tanken är att dessa rektorer kan internrekryteras i 
förvaltningen och att detta kan utgöra en karriärväg. 
 
Parallellt med internrekrytering bör ordinarie rektorer anställas. 
 
Kostnader för att nå målet 30 medarbetare per chef uppgår till 1.762.000 kronor 
per år i 5 år, dvs totalt 8,8 mkr i 2002 års lönenivå. Det innebär att 1 ordinarie rektor 
och 2 ”traineerektorer”  anställs per år under denna period. 
 
Ordföranden tar informationen till protokollet.   
 
I samband med ovanstående framhåller nämnden följande: 
- ledarskapsprofil och ansvarsområde bör beaktas (blir ärende i nya nämnden) 
- viktigt att medarbetare blir mer delaktiga 
- viktigt att avlasta rektor 
- viktigt att ledningsorganisationen får en bred politisk förankring. 
 

 _____________________ 
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 § 73 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om etablering av två förskoleavdelningar på  
Hasslöskolans tomt  2001.211 042 
 
Beslut om lön för nyanställd personal 2002.24 024 
 
Beslut om extra resurser för särskilt stöd till Stumholmens 
föräldrakooperativa förskola för tiden 021015-021231 2002.338 630 
 
Beslut om lov mer än 10 dagar i följd för elever i 
Nättraby rektorsområde   
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i Nättraby 
rektorsområde     
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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       2002.335 282 
 

§ 74 
Hyresavtal Hästö förskola 
 

 Ärendet utgår.  
 
 _________________ 
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      2002.290 731 
S Ohlsson       
Handikapp- 
förvaltningen § 75 
Akten Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program 

 
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ”Förslag 
till Handikappolitiskt program för Karlskrona kommun”. 
 
Det tidigare Handikappolitiska programmet för 1999-2002 har varit utgångspunkten i 
Karlskrona kommuns arbete med att få kommunen mer tillgänglig. Det reviderade 
programmet bygger vidare på det tidigare programmet och dess långsiktiga strategi. 
Konkreta åtgärder inom varje aktuell regel har arbetats fram. 
 
Varje nämnd och styrelse ansvarar inom sitt område för att det Handikappolitiska 
programmets mål fullföljs och att erforderliga medel ställs till förfogande så att 
angivna åtgärder blir vidtagna. Vidtagna åtgärder skall årligen redovisas till 
Kommunala Handikapprådet och Handikappnämnden.   
 
Det Handikappolitiska programmet följer FN:s standardregler och knyts under 
följande rubriker samman med inriktningsmål och effektmål: 
- Ökad medvetenhet 
- Stöd och service 
- Tillgänglighet 
  a) Fysisk miljö 
 b) Information 
- Utbildning 
- Arbete 
- Kultur 
- Rekreation och idrott 
- Policy och planering 
- Handikapporganisationer 
- Personalutbildning. 
 
I förslag till yttrande framgår att det Handikappolitiska programmet är ett av flera 
styrdokument inom detta område som Barn- och ungdomsnämndens verksamheter 
omfattas av. 
 
Barn i behov av särskilt stöd är ett prioriterat område inom Barn- och ungdoms-
nämndens verksamheter. Insatser av olika karaktär görs i stor omfattning för att 
underlätta dessa barns vistelse i skola och barnomsorg. Arbetet med att ytterligare 
förbättra förutsättningarna för dessa barn pågår ständigt. Exempel på detta är förutom 
fysiska förbättringar på fler enheter, även inrättande av fler tjänsten inom den 
specialpedagogiska sfären. Ett exempel på arbete som pågår är kvalitetssäkring av 
mathanteringen för de allergiska och överkänsliga barnen. 
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Med hänvisning till ovanstående ställer sig Barn- och ungdomsnämnden bakom 
förslaget till Handikappolitiskt program och ser det som en del i det arbete som redan 
pågår inom nämndens ansvarsområde. 

 
 Tjänstemannaförslag 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att lämna yttrande över förslaget till Handikappolitiskt program enligt ovan. 
 
Yrkanden 
Claes Bothén (kd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget vilket bifalles av Claes 
Bothén. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_________________ 
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       2002.334 006 
BUN:s ledamöter 
BUN-kontoret 
Rektorer § 76 
Intendenter Sammanträdesplan för Barn- och ungdomsnämnden år 2003 
Adm centrum 
Samverkansgrp Förslag till sammanträdesplan för år 2003 har upprättats av Barn- och ungdoms- 
Massmedia kontoret. 
Förvaltn via 
nämndsekr Beslutsförslag   
Resursc. Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
Utveckl.c. nämndens oktobersammanträde. 
Psilander Graf. 
Akten ---------------------------- 
 
 Arto Valtonen föreslår att nämnden fortsätter att förlägga vissa sammanträden 
 ute i verksamheten. 
 
 Ordföranden meddelar att så kommer att ske med den nya nämnden. 
 

Barn- och ungdomsnämnden fastställer förslaget till sammanträdesplan 
för år 2003. 
 
___________________  
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  2002.155 623 

C-U Persson 
I Bergström 

§ 77 
Yttrande över motion kring utökad skolskjutsrättighet 
 
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motion av Ingrid 
Hermansson (c) i vilken föreslås att kommunen utreder rätt till skolskjuts för elever 
som väljer att gå i annan skola än den man tillhör rent geografiskt. 
 
Förslag till yttrande 
I dag gäller att familjen får stå för de transportkostnader som uppstår om eleven 
väljer annan skola än den som man geografiskt tillhör. Denna regel gäller såväl 
kommunala som fristående skolor. 
 
Att ge rätt till skolskjuts vid val av annan skola ger omfattande ekonomiska och 
praktiska konsekvenser. En grov uppskattning ger merkostnader om 4 mkr årligen. 
De fordon som krävs för denna utökade skolskjutsorganisation finns inte på 
marknaden idag. 
 
Argumenten som motionären framför, att valet av skola inte är fullt tillgängligt pga 
ekonomiska skäl för den enskilda familjen är säkert fullt giltiga. 
Barn- och ungdomsnämndens bedömning är dock att den reform som motionären 
föreslår ej ryms inom nuvarande ramar. I Sverige totalt finns inte några kommuner, 
utom storstäderna, som erbjuder sådana generösa skolskjutsregler. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås hemställa att Kommunfullmäktige beslutar 
att motionen anses besvarad med ovanstående yttrande. 
 
Yrkande 
Claes Bothén (kd) yrkar återremiss av ärendet med uppdrag att ta fram underlag 
för kostnader för att alla elever som väljer annan skola än anvisad, skall kunna 
erhålla skolskjuts med allmänna kommunikationer (busskort). 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske. 
 
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns förslag om återremiss. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat att återremittera ärendet 
med uppdrag att ta fram underlag enligt Claes Bothéns förslag. 
 
_____________________   
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B Palmgren 
I Bergström 

§ 78 
Kurser och konferenser 
 
Kommunförbundet Kronoberg har översänt inbjudan till konferens angående 
Styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten. 
 
Tid och plats: 27 november 2002 i Ronneby. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att två från socialdemokratiska 
och V-gruppen och två från borgerliga gruppen får delta i konferensen. 
 
Bo Palmgren anmäler sitt intresse för konferensen. Övriga anmäler sig senast 
den 28 oktober till Ingrid Bergström. 
 
____________________  
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§ 79 
Övriga ärenden 
 
1. Utvärdering av Skolplanen 
 
Jan-Olof Petersson (fp) tar upp från om utvärdering av skolplanen, vilket bör göras 
innan mandatperioden är slut. 
 
Ordföranden är ense med Jan-Olof Petersson och återkommer i ärendet. 
 
2.  Avbrott i nämndsarbetet 
 
Ordföranden och övriga nämndsledamöter önskar Magnus Manhammar lycka till 
med sin kommande jordenruntresa. Magnus Manhammar beräknar vara tillbaka 
i Sverige i april 2003. 
 
__________________ 
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§ 80 
Meddelanden 
 
Skolverket  2001.160 047  
   Statsbidrag till personalförstärkningar i  
   skola och fritidshem bidragsåret   
   2002/03 (SFS 2001:36 och SKOLFS 2002:14). 
   Karlskrona kommun erhåller 13.025.000   
   kronor för bidragsåret 2002/03. 
 
Skolverket  2001.474 047 
   Information om statsbidrag till kommuner   
   som tillämpar maxtaxa inom förskole-   
   verksamhet och skolbarnsomsorg. 
 
Till Skolverket 2001.160 047 
   Uppföljning av personaltäthet, kostnader och  
   statsbidrag med anledning av personal-  
   förstärkning i förskoleklass, grundskola,   
   särskola, fritidshem och gymnasieskola   
   bidragsåret 2001/92. 
 
Statistiska centralbyrån Tabeller med preliminära utfallet av    
   beräkningen av statsbidrag för maxtaxa inom  
   förskola och skolbarnsomsorg år 2003. 
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde 2002-05-23. 
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde 2002-09-19. 
 
Intagningsenheten, gymnasie- Intagning till gymnasieskolan läsåret   
skolan  2002/2003. 
   Verksamhetsberättelse, statistik. 
 
_________________________ 

 
 



 

  

 20 november 2002 
 
 
 

 
 
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 20 november 2002 
 
§ 80 Aktuell information  
 - Information om Fridlevstads rektorsområde  
 - Rapport nr 13/2002 - Resultat av tester och ämnesprov 
 - Rapport nr 12/2002 - Betyg, behörighet och studieresultat 
 - Rapport nr 11/2002 – Kvalitetskriterier i fritidshem, fokusgrupper 
 - Handikappolitiska programmet 
 - Information om Ungdomsrådets arbete mot rasism och främlings- 
  fientlighet (utgår – kommer i december) 
 
§ 81 Delegeringsärenden 
 
§ 82 Budgetuppföljning per 31 oktober 2002 
 
§ 83 Återremitterat ärende angående yttrande över motion om busskort eller 
 skolskjuts vid val av annan skola än inom det geografiska upptagningsområdet 
 
§ 84 Kurser och konferenser 
 
§ 85 Meddelanden 
 
§ 86 Sekretessärende 
 
_________________
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 14.25 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande fr o m § 80 beslutssmtr 

 Magnus Johansson (s)  ordförande §§ 80-84 föredragning 

  1:e vice ordförande beslutssmtr 

 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Kerstin Andersén (s)   
 Eva-Britt Dahlström (s)   
 André Gustavsson (s)   
 Annicka Engblom (m)  §§ 80-84 föredragning 

 Thomas Nilsson (m)    
 Karl-Gösta Svenson (m)   
 Arto Valtonen (v)   
 Bo Palmgren (c)  §§ 80-84 föredragning 

 Jan-Olof Petersson  (fp)     
 
Tjänstgörande ersättare  Per-Axel Persson (v)    
 Ann-Louise Trulsson (m) fr o m § 80 

 Inga-Lill Siggelsten (kd) §§ 80-82 föredragning 

 Lena Gustafsson (fp)  fr o m § 80  
 
Ersättare Ann-Louise Trulsson, (m)  del av § 80, 81-84 föredragning 

 Lena Gustafsson (fp)   §§ 80-84 föredragning 

 
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Ann-Christin Östbergh ekonom 
 Claes-Urban Persson  planeringssekreterare  
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Leif Petersson  rektor/Fridlevstad 
 Sven Björkander  rektor/Fridlevstad 
 Margareta Bjarke  specialpedagog 
 Gunilla Ingestad  kurator 
 
Utses att justera Annicka Engblom §§ 80-84 föredragning 
 Claes Bothén §§ 80-86 beslutssmtr   
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Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-11-20 (§ 86) respektive 
 2002-11-27 kl 09.30 (övriga paragrafer) 
 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________ Paragraf 86 
skrifter      omedelbart justerad 
      Paragraferna 80-85 
 Ordförande föredragning______________________________  
  
 Ordförande   beslutssmtr    
 
 Justerare   _______________________________________ 
 
    _______________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
       
                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
§ 86 2002-11-21, §§ 80-85 2002-11-28 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



  20 november 2002 3 
 
 
 
R/Fridlevstad 
 § 80 
 Aktuell information 
 

1. Information om Fridlevstads rektorsområde  
 
Rektor Leif Petersson informerar om arbetet med att hjälpa elever med läs- och 
skrivproblem på högstadiet, som går ut på att eleverna får lyssna mera och på detta 
sätt träna upp sin auditiva förmåga. Detta innebär att eleverna får en annan 
inlärningsteknik som även hjälper dem i andra sammanhang. Vidare informeras om 
ett datoriserat system att lämna omdömen om eleverna. En vecka innan 
utvecklingssamtalet med föräldrarna får dessa omdömet till sig för att sedan kunna 
diskutera med läraren. 
En ny förskola håller på att etableras i Tving, som trots detta kan behålla 6 
dagbarnvårdare. 
Fritidshemmet kommer därmed att  flytta till skolan. 
 
Rektor Sven Björkander informerar om Fridlevstads skola och barnomsorgen i 
området. 
Det pågår ett läsprojekt inom förskolan och skolan, där föräldrarnas medverkan 
är mycket viktig. 10 pensionärer kommer regelbundet till skolan och läser för  
barnen, vilket är mycket uppskattat. 
Man satsar mycket på tester för att kunna följa barnens utveckling under åren. 
Koncentrationen av NSF i trakten har medfört bekymmer i skolan för vissa 
barn. Skolan jobbar dock mycket för att komma tillrätta med dessa problem, 
bl a tillsammans med socialförvaltningen och förvaltningsledningen samt genom att 
erbjuda personalen stödsamtal och att bjuda in gästföreläsare som Björn Fries och 
Anders Högström. Eleverna har även fått möjlighet att träffa en kvinna som 
satt i koncentrationsläger under andra världskriget. 
Man satsar mycket på  elevinflytandet, bl a genom elevrådsutbildningar. 
Man jobbar mycket med stresshantering bl a i projektet Må bättre.  
Vikten av att barnen rör sig mer poängteras, då detta är viktigt även för 
möjligheten att lära sig andra ämnen. Sven Björkander refererar till Bunkeflo-
modellen. Idrotten behöver utökas, men ytterligare medel behövs för detta 
ändamål. 
 
Ordföranden tackar rektorerna för en bra redovisning och goda idéer.  
 
_____________________ 
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M Bjarke     
G Ingestad forts § 80 2002.376 619 
A Eklund   . 

A Ottosson    
Akten 2. Rapport nr 13/2002 - Resultat av tester och ämnesprov   

 
Margareta Bjarke informerar om resultatet av tester och ämnesprov enligt nedan. 
 
Höstprov år 1 läsåret 01/02  
- taluppfattning 
- kopiering 
Nationella prov i svenska, matematik, engelska i år 5 läsåret 00/01. 
Kommunprov i år 7 år 01/02 
- svenska (läsförståelse, diktamen och ordkedjor) 
- matematik 
- engelska 
 
Nämnden tackar för en intressant redovisning. 
 
  2002.375 619  
 
3. Rapport nr 12/2002 – Betyg, behörighet och studieresultat 
 
Gunilla Ingestad redovisar rapporten Betyg, behörighet och studieresultat 
som visar hur det gått för de 77 obehöriga eleverna, som började sina gymnasie- 
studier 1999. 
 
Av dessa 77 har 8 elever flyttat från orten och 5 har gått till annan utbildning. 
Resterande 64 började på gymnasiet, 34 som PRIV-elever och 30 som IV-elever. 
Efter tre år har 22 fullföljt gymnasieskolan med slutbetyg, 24 går kvar inom 
kommunens gymnasieskola och 18 har avbrutit studierna. En prognos är att 
minst hälften av de 64 har fullgjort gymnasieutbildningen efter fyra år. 
 
Vidare redovisas följande punkter i rapporten 
- Extra tid på gymnasiet – är det bra? För vilka? 
- Mer än var fjärde har hoppat av. Vilka och varför? 
- Sambandet med tidigare skolsvårigheter. 
 
Nämnden tackar för en intressant redovisning. 
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forts § 80   
  2002.377 619 
 
 
4. Rapport nr 11/2002 - Kvalitetskriterier i fritidshem, Fokusgrupper 
 år 2002 
 
Som ett led i att utvärdera Barn- och ungdomsnämndens verksamheter har 
Utvecklingsfunktionen genomfört fokusgrupper kring kvalitetsfrågor i 
fritidshemsverksamheten hösten 2002. Två grupper med personal från kommunala  
fritidshem deltog vid arbetsmöten för att framföra sin syn på kvalitet i fritids- 
hemmen.   
Den allra viktigaste faktorerna för en god verksamhet är för båda grupperna att 
lokalerna är anpassade till verksamheten samt anställningsvillkor för fritids- 
pedagogerna, att barnen känner trygghet, gemenskap och delaktighet och en bra 
utemiljö. 
 
De tre bästa kvalitetsfaktorerna idag redovisas samt sammanställning/rangordning  
av samtliga kvalitetskriterier i kommunala fritidshem. 
 
I sammanfattningen tas även följande upp, både positivt och negativt  
-  möjligheter att driva och utveckla verksamheten 
- relationen mellan skola och fritidshem 
- avsaknad av tydliga mål 
- avsaknad av arbetsplan 
- brist på samarbete och samverkan skola fritidshem 
- för lite tid att diskutera, planera m m med övriga pedagoger kring den gemensamma  
 barngruppen 
- fritidstiden är meningsfull för barnen 
- barnen känner trygghet,  gemenskap och delaktighet 
- utrymme finns att ha roligt för både barn och personal. 
 
Nämnden tar del av informationen. 
 
5. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
6. Information från Ungdomsrådet  
 
Information kommer att lämnas vid decembersammanträdet. 
 
___________________ 
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 § 81 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om resurser avseende särskilda stödinsatser 2001.222 606  
till Tant Grön för tiden juli t o m december 2002 
 
Beviljande av lov mer än 10 dagar i följd för elever 
vid Hasslö skola 

 
Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings- 
ärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2002.119 042  

P Olsson     
S Petersson § 82 
K-styr Budgetuppföljning per 31 oktober 2002 
Akten 

Barn- och ungdomsnämndens verksamheter totalt beräknas inte avvika från budget.   
 
Internbudget/resursfördelning 2002 
Under 2002 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som 
togs fram till budget 2001. Denna skall ge rektorsområdena stabila budget-
förutsättningar, genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets 
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis. Avstämning och 
justering av barnomsorgstimmar sker per tertial. Justeringar görs också för att 
kompensera de eventuella löneökningar som kommer under året.  
En reserv för vissa justeringar samt för oförutsedda kostnader var vid årets början 
budgeterad till 2,5 mkr. Under sommaren har stora delar av reserven (ca 2,0 mkr) till- 
sammans med s k Ringholmspengar och extra tillskott för läromedel fördelats ut till 
kommunala skolor och barnomsorg samt till friskolor. 
 
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för 6,5 nya barnomsorgsavdelningar 
och 4 dagbarnvårdare för att täcka ökad efterfrågan på barnomsorg pga införandet av 
maxtaxan. Fullmäktige har beslutat att de ekonomiska konsekvenserna av maxtaxan 
skall följas upp kvartalsvis. 
 
Händelser under 2002 
- Arbete pågår för att klarlägga effekterna av maxtaxan fr o m 2002, allmän förskola 
 för 4-5 åringar fr o m 2003 m m. 
- Ombyggnadsarbeten för F-9 skola på Sunnadal och förprojektering av F-9 skola på 
 Trossö pågår.  
 
Resultat per 2002-10-31 samt prognos per 2002-12-31 
Periodens resultat för driftbudgeten är 22,8 mkr.  Jämförelser mellan åren 2000 – 
2002 redovisas. 
Alla konsekvenser av maxtaxan, enligt fullmäktigebeslut, beskrivs i särskilda upp- 
följningar. 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2002 slutar på 0 mkr. 
 
Prognosen  visar avvikelser inom följande områden: 
Barnomsorgsintäkter - 1,3 mkr 
Skolskjutsar + 0,1 mkr 
Lokaler + 0,5 mkr 
Facklig tid - 0,2 mkr 
Resursskolan - 0,2 mkr 
Resurscentrum + 0,1 mkr 
Finansiella kostnader och intäkter + 1,0 mkr 
Rektorsområdena +/- 0 mkr   
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Investeringsbudgeten 
Investeringsbudgeten är på totalt 9,3 mkr efter ombudgetering med anledning av 
tidsförskjutning för inventarier och utrustning till nya förskolor och Nättraby 
kunskapscentrum. T o m oktober månad har inköp gjorts för 4,2 mkr. 
Erfarenhetsmässigt görs de flesta inköp av inventarier under andra halvåret,  
inför och i början av det nya läsåret, och anslagen kommer att utnyttjas fullt ut. 
 
Tjänstemannaförslag 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna budgetuppföljning för januari – oktober 2002 till kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att överlämna budgetuppföljning för januari – oktober 2002 till kommunstyrelsen. 
 
__________________ 
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C-U Persson   2002.155 623 
K-fullm    
Akten § 83 

Återremitterat ärende angående yttrande över motion om busskort eller 
skolskjuts vid val av annan skola än inom det geografiska upptagnings- 
området 
 
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motion av Ingrid 
Hermansson (c) i vilken föreslås att kommunen utreder rätt till skolskjuts för elever 
som väljer att gå i annan skola än den man tillhör rent geografiskt. 
 
Förslag till yttrande 
I dag gäller att familjen får stå för de transportkostnader som uppstår om eleven 
väljer annan skola än den som man geografiskt tillhör. Denna regel gäller såväl 
kommunala som fristående skolor. 
 
Att ge rätt till skolskjuts vid val av annan skola ger omfattande ekonomiska och 
praktiska konsekvenser. En grov uppskattning ger merkostnader om 4 mkr årligen. 
De fordon som krävs för denna utökade skolskjutsorganisation finns inte på 
marknaden idag. 
 
Argumenten som motionären framför, att valet av skola inte är fullt tillgängligt pga 
ekonomiska skäl för den enskilda familjen är säkert fullt giltiga. 
Barn- och ungdomsnämndens bedömning är dock att den reform som motionären 
föreslår ej ryms inom nuvarande ramar. I Sverige totalt finns inte några kommuner, 
utom storstäderna, som erbjuder sådana generösa skolskjutsregler. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 23 oktober 2002, § 77, 
att återremittera ärendet med uppdrag att ta fram underlag för kostnader för alla 
elever som väljer annan skola än anvisad, så att dessa skall kunna erhålla skolskjuts 
med allmänna kommunikationer (busskort). 
 
I ärendet redovisas ekonomiska uppgifter enligt följande. 
Kostnad för busskort till elever i kommunala grundskolor som går på annan skola än 
den elever geografiskt tillhör uppskattas till 2,1 mkr. 
Kostnads för busskort till elever i friskolor som ej bor inom det geografiska 
närområdet uppskattas till 1,4 mkr. 
Total kostnad enligt remissuppdraget är ca 3,5 mkr. Beloppen gäller helårseffekt med 
prisnivå läsåret 2002/03. Beloppet är lågt räknat då säkerligen fler elever än i dag 
kommer att välja annan skola om verkställighet sker. Dessutom tillkommer en 
ansenlig administrationskostnad. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås hemställa att Kommunfullmäktige beslutar 
att motionen anses besvarad med ovanstående yttrande. 
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Yrkanden 
Claes Bothén (kd) med bifall av Jan-Olof Petersson (fp) och Karl-Gösta Svenson 
(m) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och bifall till eget förslag enligt nedan 
att Barn- och ungdomsnämnden hemställer att fullmäktige ger Barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag 
att pröva möjligheten att erbjuda elever i årskurs 6-9 busskort med allmänna 
kommunikationsmedel (inom de avståndsregler som finns) för elever som väljer 
annan skola än den som det geografiska upptagningsområdet erbjuder. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i10 minuter. 
 
Yrkande 
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på 
Claes Bothéns förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
hemställa att Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen anses besvarad i enlighet med ovanstående tjänstemannaförslag. 
 
_____________________ 
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§ 84 
Kurser och konferenser 
 
Annicka Engblom (m) anmäler intresse för att delta i seminarium för ordförande och 
vice ordförande i nämnder den 17 januari 2003 i Frostavallen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt ordföranden att fatta beslut i ärendet. 
 
_____________________ 
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 § 85 

Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige  2000.360 291 
  § 125 
  Förslag till ändring av fullmäktiges beslut den 
  20 juni 2001, § 104 om förbud för motordrivet 
  fordon utanför Rosenfeldtskolan  
 
Kommunfullmäktige 2002.184 004 
  § 127 
  Balansförteckning över ej besvarade motioner 
  den 1 september 2002 
 
Kommunfullmäktige 2002.49 610 
  § 131 
  Svar på motion om ökad fysisk aktivitet i 
  skolan 
 
Tekniska nämnden § 79 
  Sammanträdesplan 2003 för tekniska 
  nämnden 
 
Länsrätten i Blekinge län Dom i sakärende – Laglighetsprövning enligt 
  kommunallagen av beslut om skolskjuts 
 
Delegationen för IT i skolan Utbetalning av statsbidrag till lärarnas   
  kompetensutveckling för period 2. 
  Karlskrona kommun tilldelas 193.200 kr. 
 
Kerstin Jönsson, Sunnadals Hjärtligt tack för gåvan vid pensioneringen. 
rektorsområde  
______________________ 
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  2002.50 606 
A Eklund 
Akten  
 § 86 

Sekretessärende - vitesföreläggande 
 
Barn- och ungdomsnämnden tog vid sitt sammanträde den 30 januari 2002, § 9, 
beslut om vitesföreläggande i sekretessärende. 
 
Vidtagna åtgärder sedan föregående nämndbeslut redovisas. 
 
I ärendet redovisas innehållet i Skollagen vad gäller fullgörande av skolgång för 
skolpliktiga elever, vårdnadshavarens skyldigheter och skolans möjligheter till 
särskild undervisning och särskilt stöd. 
 
Förslag till beslut föreläggs arbetsutskottet. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens novembersammanträde. 
 
------------------------ 

 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om vitesföreläggande i enlighet 
med förslag i ärendet. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



  

 16 december 2002 
 
 
 

 
 
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 16 december 2002 
 
§ 87 Aktuell information 
 - Rapport nr 14/2002 Sommarskolan - slutrapport 
 - Uppföljning av maxtaxan 
 - Köredovisning 
 - Redovisning av behov av ökad bemanning 
 - Redovisning av stödbehov - resultat och resurser - fördelat på 
  pojkar och flickor enligt 3R-metoden   
 - Redovisning av ohälsotalen - resultat och resurser - fördelat på 
  män och kvinnor enligt 3R-metoden 
 - Budgetuppföljning november 2002 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 88 Delegeringsärenden 
 
§ 89 Ändring av delegation avseende skolskjuts 
 
§ 90 Övriga ärenden 
 - Strömsbergs skola 
 - Motion 
 - Skollagskommitténs betänkande 
 
§ 91 Meddelanden 
 
§ 92 Tack och julhälsningar 
 

__________________
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Restaurang Villa Oscar  
 Kl 08.30 - 12.10 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Magnus Johansson (s)  1:e vice ordförande 
 Claes Bothén (kd)  2:e vice ordförande 
 Eva-Britt Dahlström (s)   
 Nadja Medic (s)                         
 Annicka Engblom (m)   
 Thomas Nilsson (m)    
 Karl-Gösta Svenson (m)   
 Arto Valtonen (v)   
 Bo Palmgren (c)   
 Jan-Olof Petersson  (fp)     
 
Tjänstgörande ersättare  Eva-Marie Malmgren (s) 
 Marie-Louice Norethun (m)   
 
Ersättare Inga-Lill Siggelsten (kd)    
 Gunilla Gustavsson (c)    
 Lena Gustafsson (fp)    
 
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Stefan Petersson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson  pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin  personalsekreterare 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Gunilla Ingestad  utredare  
 
Utses att justera Bo Palmgren    
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-12-17 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter      Paragrafer 87-92
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare       _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2002-12-18 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Ingrid Bergström 
 
_______________________________________________________________________________ 
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   2002.418 619   
G Ingestad      
A Eklund      
Akten § 87 

Aktuell information 
 
1. Rapport nr 14/2002 Sommarskolan - slutrapport 
 
Gunilla Ingestad redovisar ovanstående rapport. Sommarskolan är en kommun- 
övergripande verksamhet som planerats av Barn- och ungdomsförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen. 
Sex lärare anmälde intresse av att medverka, tre från grundskolan och tre från 
gymnasieskolans IV-program. 
 
Totalt anmälde sig 60 elever; 42 från grundskolan och 18 från gymnasieskolan. 
Av dessa deltog 44 i verksamheten; 34 från åk 9, 3 från åk 8 och 7 från gymnasie- 
skolan. Från grundskolan deltog elever från Sunna, Rödeby, Jändel, Wämö, Nättraby 
och Galären. 
 
Sommarskolan omfattade en veckas handledning/undervisning som inledning och 
därefter - efter en månads självstudier - redovisningar och prov. 
Närvaron var mycket god första veckan, däremot var det många som uteblev på 
uppföljningen. 
 
Undervisningen bedrevs i fem grupper med ett tiotal elever i varje. Alla elever hade  
en mentorlärare. 
 
27 av eleverna klarade de betyg de tenterade för. Av dessa var 22 grundskoleelever 
och 5 gymnasieelever. 22 fick full behörighet; 18 grundskoleelever och 4 gymnasie- 
elever. Ytterligare 4 elever fick möjlighet att komma med på ”program-IV” eftersom 
endast ett betyg i basämne saknades. 
Tillsammans med de elever som kompletterat sina betyg utan att delta i sommar-
skolan, minskade andelen obehöriga av grundskolans avgångselever från 12,6 % 
till 9,8 %. 

 
En utvärdering av verksamheten har gjorts. Underlag för utvärderingen var en 
personalenkät samt två elevenkäter (en som genomfördes efter första veckan och  
en som genomfördes sista dagen). 
Elevernas svar var genomgående positiva. Även från personalens sida upplevdes 
sommarskolan som mycket positiv. Av det som bidrog som framgångsfaktorer fram- 
hölls frivilligheten, betoningen på ansvar och den annorlunda skolmiljön. 
Lärarna lämnade även förslag och synpunkter som kommer att ligga till grund 
för planeringen av en eventuell fortsättning av sommarskolan.  
 
Ordföranden tackar Gunilla Ingestad för informationen och rapporten tas till 
dagens protokoll. 
______________________ 
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S Ohlsson 2. Uppföljning av maxtaxan 
Akten 

Solvig Ohlsson informerar om uppföljning av införandet av maxtaxa inom 
barnomsorgen  och lagen om rätt till barnomsorg under föräldraledighet och 
arbetslöshet. 
 
Rapporten avser kvartal 4 år 2002. 
Det totala antalet förskolebarn (1-5 år) i barnomsorgen, inkl alternativ barn- 
omsorg och familjedaghem, var i december i år 2549 jämfört med 2447 i  
december år 2001. Antalet förskolebarn har under denna period ökat med 102  
eller +4 %. 
Antalet skolbarn (6-12 år) placerade i barnomsorgen, inkl alternativ barnomsorg och 
familjedaghem, var i december i år 2844 jämfört med 2820 år 2001. 
Antalet skolbarn har under denna period ökat med 24 eller +1 %. 
 
Den planerade snittiden, exkl ob-tid, per förskolebarn och vecka har ökat från 
29,01 till 30,92 timmar. En ökning med 1,91 timmar eller 6 %. Motsvarande tid för 
skolbarnen är 14,04 respektive 15,17 timmar. En ökning med 1,13 timmar eller 7 %. 
Denna ökning av den planerade snittiden motsvarar för förskolan 4868 timmar 
eller ca 7 förskoleavdelningar. För skolbarnen innebär ökningen av snittiden 3213 
timmar. 
 
I Barn- och ungdomsnämndens prognos inför införandet av maxtaxan antogs att 
införandet av maxtaxan skulle innebära att snittiderna ökade motsvarande en total 
volymökning på 3,5 avdelningar. Utökningen utöver de prognostiserade 3,5  
avdelningarna motsvarar drygt 3,5 förskoleavdelningar. 
 
Denna utökning följs upp med faktisk närvaromätning i förskolan, fritidshem och 
i familjedaghem. 
 
Av förskolebarnen var i december i år 262 placerade under föräldraledighet eller 
nyplacerade vid arbetslöshet. (Därutöver var 75 barn placerade under arbetslöshet). 
I prognosen inför införandet av dessa nya lagar beräknades att 185 barn skulle 
tillkomma. 
__________________ 

 
 
S Ohlsson 3. Köredovisning   2002.93 611  
Akten 

Köredovisning t o m november månad 2002 redovisas. Redovisningen omfattar 
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna  
1-5 år är  28 barn och framtida känd väntelista t o m  augusti månad 2003 är 315  
barn. 
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Alla barn till föräldrar som skall börja jobba i januari och februari har hittills  
kunnat placeras till önskad tidpunkt. 
 
Av den totala kön fram t o m augusti månad 2003 önskas placering av 43 barn  
under arbetslöshet och 8 barn under föräldraledighet. Dessutom finns  6 barn  
till arbetssökande i passiv kö. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 8 barn och framtida känd väntelista t o m 
november månad är 19 barn.  
Dessutom finns 11 barn till arbetssökande i passiv kö. 
 
Solvig Ohlsson redovisar även prognos för antalet födda barn jämfört med 
faktiskt utfall 2002. 
 
Förvaltningschefen har till kommunledningen redovisat behovet av 100 nya 
förskoleplatser år 2003. Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag att 
arbeta vidare med ärendet. 
 
_______________________ 
 

 
E Magnusson 4. Redovisning av behov av ökad bemanning       2002.201 026 
Larsson 
Akten Kommunstyrelsen uppdrog i maj 2002 åt förvaltningarna att utifrån den psykosociala 

enkäten redovisa behovet av ökad bemanning och de ekonomiska konsekvenserna av 
detta.   
 
Förvaltningen redovisar att en försöksverksamhet med ökad grundbemanning på fem 
utvalda arbetsplatser görs under hösten 2002. Syftet är att pröva om en ökad grund- 
bemanning ger positiva effekter på sjukfrånvaron och minskar stressen i arbetet. 
På helårsbasis skulle en sådan åtgärd kosta ca 4,3 mkr. 
 
Även kostnader för en ökad grundbemanning i fritidshem har undersökts under 
hösten. En ökning med 10 % jämfört med nuläget ökar kostnaden med ca 4,3 mkr. 
 
Förvaltningens tidigare förslag om ökad ledartäthet under fem år skulle öka 
kostnaderna med ca 1,7 mkr årligen. 
 
Sammanlagd kostnad för ovanstående åtgärder skulle bli ca 10,3 mkr per år i 
2002 års lönenivå. 

  
 Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
 
 ________________ 
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         2002.432 026 
  
  
 forts § 87 
Kommunfullm    
A Ottosson 5. Redovisning av stödbehov - resultat och resurser - fördelat på pojkar och 
Akten  flickor enligt 3R-metoden 
 

 I Kommunfullmäktiges budgetdirektiv för 2002 ingår att nämnder och styrelser skall 
tillämpa 3R-metoden i budgetarbetet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har pekat ut  två områden där metoden skall tillämpas år 
2002: 
- stödbehov 
- ohälsotal 
 
För att genomföra uppdraget har Resurscentrums sammanställning av resultat från 
kommunproven för år 2 samt skolverkets ämnesprov för år 5 använts. Resultatet 
avser läsåret 2000/01. 
 
Uppföljningen omfattar de kommunala skolorna redovisat per samverkansområde 
samt friskolan Svettpärlan. 
 
Kommunproven i Svenska år 2 omfattar testen Ordkedjor och Diktamen. 
R1 - Representation: 
Vid 26 av de 44 enheter som finns med i underlaget har flickorna bättre resultat 
än pojkarna vid testet Ordkedjor och detsamma gällde vid 34 enheter vid testet 
Diktamen.  
 
R2 - Resurser: 
Generellt görs insatser för resultatförbättring utifrån resultat och hjälpbehov; 
dvs det stöd som ges till pojkar och flickor är samma avseende såväl metoder som 
organisation oavsett kön. Vid några skolor är föräldrar involverade i de insatser 
som görs för att hjälpa eleverna, t ex delaktiga i läsprojekt eller hjälp med extra 
träning som skola och förälder kommer överens om. 
 
R3 - Realia: 
Mätningar och tester av olika slag genomförs kontinuerligt för att stämma av och 
se om det stöd som ges är det rätta och för att kunna gå vidare. De insatser som 
gjorts har gett varierande resultat. I vissa fall är föräldrainsatsen avgörande för 
elevens framsteg. 
Några skolor redovisar att det varit svårt att skapa utrymme för att hinna ge det stöd 
man planerat. Annat som hindrat framsteg har varit sjukdom eller att den enskilde 
eleven pga sin sociala situation haft svårt att ta till sig den erbjudna hjälpen. 
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Skolverkets ämnesprov i år 5 omfattar matematik, svenska och engelska. 
För dessa redovisas resultaten som; ej uppnått målen, på väg att uppnå målen samt 
uppnått målen. 
 
R1 - Representation: 
För hela kommunen nådde sammantaget 84,4 % av eleverna målen i svenska, 
81 % i matematik och 79,2 % i engelska. Skillnaden mellan pojkar och flickors 
resultat är små, men i matematik och svenska är det fler flickor än pojkar som 
uppnått målen. I engelska har pojkarna bättre resultat än flickorna. 
 
R2 - Resurser: 
Det stöd som ges för resultatförbättring redovisas vara relaterat till resultat och 
hjälpbehov oavsett kön. I många fall beskrivs dock insatserna som individuellt stöd, 
individuellt utformat arbetsschema, individuell studieplan och liknande utifrån 
pojke och flicka i varje enskilt fall. Vissa insatser har riktats särskilt mot flickor 
respektive pojkar, vilket gett goda resultat, speciellt för flickorna. 
 
R3 - Realia: 
Genomgående redovisas att det stöd som ges följs upp. Det sker bl la genom 
kontinuerliga uppföljningar/avstämningar, egna tester, jämförande tester före och 
efter och diagnoser i anslutningen till läromedlet. 
Bland de elever som bedöms behöva särskilt stöd finns både pojkar och flickor som 
upplevs vara omotiverade att ta emot stöd och även de som tackar nej till hjälp. 
 
Redovisningen omfattar även diagram och redovisning per samverkansområde 
respektive friskola. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
 
_____________________ 
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        2002.433 026 
 
forts § 87 

Kommunfullm  
L Dehlin 6. Redovisning av ohälsotalen - resultat och resurser - fördelat på män  
Akten  och kvinnor enligt 3R-metoden 
 

Under våren 2002 genomfördes en inventering av alla långtidssjukskrivna samt 
de personer som på grund av sjukdomens art beräknades bli långtidssjukskrivna 
i samtliga rektorsområden. 
 
Uppgifterna är sammanställda under februari och mars månad och underlaget 
baserar sig på uppgifter om: 
- antal personer som är långtidssjukskrivna 
- kön 
- orsaker/symptom 
- åtgärder 
 
R1 - Representation    
Antal anställda i Barn- och ungdomsförvaltningen (rektorsområdena) är 1722, varav 
1470 är kvinnor och 252 är män, vilket motsvarar 85 % kvinnor och 15 % män. 
 
Sammanställningen visar att i alla rektorsområden är det övervägande delen kvinnor 
som är långtidssjukskrivna. 114 kvinnor och 10 män var långtidssjukskrina under 
perioden. Detta motsvarar 7,7 % kvinnor och 3,9 % män. 
Symptom/orsaker är delade upp i tre grupper; fysiska sjukdomar av medicinsk 
karaktär, belastningsskador som exempelvis ont i nacke/rygg samt utmattnings- 
symtom. 
 
Männen är sjukskrivna till 50 % för medicinska sjukdomar och 50 % med utmatt- 
ningsdepressionssymptom. Ingen har belastningsskador. Av antal anställda män 
motsvarar detta i procent 1,9 % för vardera sjukdomsorsak. 
 
Kvinnor är mest sjukskrivna pga utmattningssymtom (38 %). Belastningsskador  
uppgår till 35 % medan medicinska sjukdomar uppgår till 27 %. I förhållande 
till antalet anställda är det 2,9 % med utmattningsdepressionssymtom, 2,6 % har 
belastningsskador och 2 %  har medicinska sjukdomar. 
 
R2 - Resurser 
Alla åtgärder görs utifrån individen och dennes behov, vilket innebär att det inte 
är någon skillnad på insatser pga kön.  
Rektorerna har kontinuerliga kontakter med de sjukskrivna. Rehabiliterings- 
planer skrivs i de flesta fall efter 4-6 veckor, men i vissa svåra sjukdomsfall 
har man av hänsyn till den sjukskrivna fått vänta eller avstå. 
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Olika insatser för de sjukskrivna har gjorts under året. För de som är sjukskrivna 
av medicinska skäl kan förvaltningen i de flesta fall endast följa läkarens ordination. 
Vad gäller belastningsskador undersökes olika möjligheter till hjälpmedel eller 
eventuellt omplacering till lättare uppgifter.  
Förvaltningen har även planer på att pröva en modell med s k ”Generationsväxling”, 
vilket innebär att personal över 60 år, som har lång erfarenhet och kunskaper, skall få 
möjlighet att på ca 25 % av sin arbetstid arbeta med andra uppgifter t ex mentorskap, 
utbildning, administrativa arbetsuppgifter m m. 
Ökad grundbemanning prövas vid fem enheter inom förvaltningen för att minska 
otillräcklighet och stress i arbetet. 
En grupp (12 pedagoger)  kommer att gå en rehabiliteringskurs ”Lustfyllt, levande, 
lärande” som omfattar 20 veckor (1 gång/vecka) för att stärka sig själva och kunna 
fortsätta eller återgå till pedagogiskt arbete.  
Rehabiliteringssamtal pågår kontinuerligt och leder i många fall till att omplacering 
bör göras. Arbetsprövningar inom andra arbetsområden är vanligt. 
Samarbete med kommunhälsan och försäkringskassan pågår ständigt. 
 
R3 - Realia  
Arbetet och insatserna för att hjälpa sjukskrivna att återgå till arbete och stoppa de 
ökande sjukskrivningarna tar tid. Det pågående arbetet kommer att visa resultat 
först år 2003. Förvaltningen har fått positiva reaktioner både på påbörjade 
rehabiliteringsinsatser och omplaceringar som fungerat bra. 
 
Rutiner håller på att arbetas fram för att på ett tidigare stadium kunna göra insatser 
både för att hjälpa den sjukskrivne tillbaka i arbetet och för att jobba mer 
förebyggande. Förvaltningen kommer också att fokusera mer på den ”friska 
arbetsplatsen”. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
 
____________________ 
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S Petersson 7. Budgetuppföljning november 2002 
Akten 

Stefan Petersson redovisar ekonomisk uppföljning av budget per den 30 november 
2002. 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2002 slutar på +0,5 mkr. 
 
Följande punkter redovisas: 
- barnomsorgsintäkter - 1,3 mkr 
- Barn- och ungdomsnämnd +0,1 mkr  
- skolskjutsar +0,2 mkr 
- lokaler  +0,8 mkr 
- facklig tid  - 0,4 mkr 
- Resurscentrum +0,3 mkr 
- Resursskolan - 0,2 mkr 
- finansiella kostnader och intäkter +1,0 mkr 
- rektorsområdena +-0   mkr 
  
Investeringsbudgeten är på totalt 9,3 mkr. T o m november månad har inköp gjorts 
för 6,5 mkr. Erfarenhetsmässigt görs de flesta inköp av inventarier under andra halv- 
året och anslagen kommer att utnyttjas fullt ut.   
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
_________________________ 
   
 
8. Handikappolitiska programmet  
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
________________________ 
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 § 88 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Uppsägning av rektorstjänst fr o m 2002-08-01 2002.408 023 
 
Läsårstider för 2003/2004 för grundskolan inkl 
förskoleklass och särskola 
 
Beslut o resurser för särskilda stödinsatser till  2002.194 630 
Skärgårdens Montessoriförskola januari - juni 2003 
 
Anpassad studiegång för elev i år 8, Rödebyskolan 
fr o m 2002-09-04 
 
Anpassad studiegång för elev i år 8, Rödebyskolan  
fr o m 2002-09-05 
 
Anpassad studiegång för elev i år 8, Rödebyskolan 
fr o m 2002-09-19 
 
Lov mer än 10 dagar för elev i år 6, Nättrabyskolan 
under tiden 2002-12-09 -- 2003-01-12  

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av  
delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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C-U Persson § 89 
Samtl R Ändring av delegation avseende skolskjuts 
Akten  

Regeringsrätten har i dom beslutat om rätt till skolskjuts vid delad vårdnad. 
Domen gäller en elev som växelvis bor hos mamman och pappan. Båda 
vårdnadshavarna bor inom upptagningsområdet för den skola där eleven är placerad. 
 
Flera ärenden som rör skolskjuts vid delad vårdnad, med andra förutsättningar vad 
gäller bostad för någon av vårdnadshavarna,  är under prövning i Kammarrätt. 
 
Med anledning av det rådande rättsläget föreslås att delegation för beslut i 
skolskjutsärenden vid delad vårdnad överföres från rektor till planeringssekreteraren 
vid Barn- och ungdomsförvaltningens planeringsfunktion. 
 
Med hänsyn till tolkningar med anledning av ny rättspraxis föreslås vidare att 
delegationen även omfattar enskilda skolskjutsärenden som inte följer praxis. 
 
Detta för en likartad bedömning och tolkning av de rättsfall som efterhand kommer 
att prövas, samt för en uppföljning av merkostnaderna som följer av besluten. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  planeringssekreteraren på delegation beslutar om skolskjuts vid delad vårdnad 
samt enskilda skolskjutsärenden som inte följer praxis. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ovan redovisat förslag. 
 
__________________ 
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Övriga ärenden 
 
1. Strömsbergs skola 
 
Karl-Gösta Svenson (m) ställer frågor om en skrivelse från tre lärare 
i Rödeby som visat intresse för att överta ledningen för Strömsbergs skola. 
 
Förvaltningschefen  meddelar att förvaltningsledningen kommer att träffa 
berörda intressenter den 9 januari för att lämna information om hur man formellt  
går till väga för att starta en friskola och om förvaltningens roll i det hela. 
 
2. Motion 
 
Thomas Nilsson (m) informerar om en motion som han tänker lämna till 
Kommunfullmäktige via sitt parti där han tar upp lärarens betydelsefulla 
roll i skolan och föreslår att det instiftas ett pris ”Guldboken” som skall 
utdelas till någon lärare som gjort något särskilt förtjänstfullt för elevernas  
lärande och utveckling. 
 
3.  Skollagskommitténs betänkande 
 
Ordföranden informerar om arbetet i skollagskommittén och ger exempel på 
innehållet i betänkandet: 
- enhetliga bestämmelser oavsett huvudman 
- omfattande avreglering av kommunala skolor 
- fristående skolor blir enskilda skolor 
- förskolan blir en egen skolform 
- barnperspektivet förstärks genom att barnkonventionens principer klart uttrycks 
 i lagen 
- etableringsfrihet för enskilda förskolor 
- kravet på skolplan försvinner 
- ökad rättssäkerhet och större inflytande för eleverna 
- elever får möjlighet till omprövning av betyg 
- endast behöriga lärare får sätta betyg 
- kvarsittning blir möjlig 
- tydliga ansvarsförhållanden för rektor, lärare och huvudman 
- bestämmelser om en god arbetsmiljö och trygghet i skolan 
- möjlighet finns för Skolverket att vitesbelägga kommuner 
- förtydligande att barnomsorg gäller dagtid måndag - fredag ej nattis; 
 varje kommun har dock rätt att själva bestämma i frågan. 
 
____________________ 
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 § 91 
 Meddelanden 

 
Kommunstyrelsen 2002.359 007 
  § 166 
  Yttrande över revisionens granskning av 
  bisysslor 
 
Kommunstyrelsen 2002.196 042 
  § 169 
  Ekonomisk rapportering 2003, Karlskrona 
  kommunkoncern (tidplan) 
 
Kommunstyrelsen 2002.422 001 
  § 170 

Kommunstyrelsens mål och ansvarsfördelning 
för mandatperioden 2003-2006 

 
Kommunstyrelsen  2002.423 001 
  § 171 
  Karlskrona kommunledningsorganisation år 
  2003-2006 
 
Kommunstyrelsen 2002.424 001 
  § 172 
  Kommunstyrelsens beslut över befattningar 
  på kommunledningsförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen  1998.77 026 
  § 176 
  Slutrapport över genomförd arbetsvärdering 
  i Karlskrona kommun 
 
Kommunfullmäktige  2002.403 102 
  § 148 
  Regler för ersättare i nämnder eller 
  styrelsen under innevarande mandat- 
  period 
 
Kommunfullmäktige 2002.404 102 
  § 149 
  Val av kommunalråd 
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Kommunfullmäktige 2002.229 611 
  § 155 

Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt 
vissa avgifter  
 

Kommunfullmäktige  2001.211 042 
  § 157 
  Investeringstillstånd för fortsatt förskole- 
  utbyggnad 
 
Kommunrådet 1999.305 627 
  Utvärdering och direktiv för Kommun- 
  rådet 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen 1999.92 214 
  Yttrande över detaljplan för Pottholmen, 
  etapp 1 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen 2002.342 214 
  Yttrande över detaljplan för kv Havfrun m fl,  
  Västerudd 
 
Utbildningsdepartementet 1999.85 027 
  Redovisning och ev återbetalning av extra  
  stöd från KK-stiftelsen till ITiS arbetslag 
 
Arbetsmiljöverket  2002.213 291 
  Besked efter inspektion av Nättrabyskolan 
  2002-11-14 
 
Länssamrådsgruppen för 2002.96 629 
alkohol- och andra drog- Undersökning av Blekingeungdomarnas 
frågor levnadsvillkor 2002 

 
 Sturkö lokala styrelse Protokoll från sammanträde 2002-10-12 
 
 Ronneby kommun Läsårstider 2003/2004 
 
 ________________ 
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BUN-personalen    
   

 
§ 92 
Tack och julhälsningar 
 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare, både avgående och 
dem som blir kvar i nya nämnden, för ett fint engagemang och bra samarbete 
under den gångna mandatperioden. 
 
Ordföranden tackar Magnus Johansson för ett gott kompanjonskap och för det 
intresse han visat för både stora och små frågor under sitt år som vice ordförande i 
nämnden. 
 
Magnus Johansson tackar för ett intressant år med många goda politiska debatter, 
samt tackar även tjänstemännen för ett gott samarbete. 
 
Ordföranden tackar Claes Bothén för ett gott samarbete i nämnden där Claes Bothén 
drivit frågorna som oppositionsledare på ett föredömligt vis och samtidigt bidragit till 
konstruktiva lösningar. Bothéns stora intresse och engagemang för verksamheten har 
varit en styrka vid gemensamma kontakter med personal och föräldrar. 
 
Claes Bothén tackar all personal för ett gott samarbete och ett utmärkt arbete 
under hans år i nämnden. Han tackar ordföranden för vänskap och goda debatter i 
nämnden. Vidare önskar han ordföranden, nämnden och tjänstemännen en God Jul 
och ett Gott Nytt år. 
 
Nadja Medic tackar ordföranden för möjligheten att ha fått uppleva ett gott 
samarbete med beslut i demokratisk anda. Hon tackar även nämnden och 
tjänstemännen för ett fint samarbete. 
 
Förvaltningschefen tackar både avgående och kvarvarande ledamöter för ett gott 
samarbete och engagemang där nämnden tagit ställning i många stora och svåra 
frågor under året som gått. 
 
Ordföranden tackar all personal för ett gott arbete under det gångna året som varit 
händelserikt och präglats av mycket arbete och många nya reformer. 
Ordföranden önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt år. 
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