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Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
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1. Välkomsthälsning m m 
 
2. Praktiska rutiner m m 
 
3. Medgivande om utläggande av uppgifter på kommunens hemsida 
 
4. Uppdrag att utkvittera värdehandlingar 
 
5. Sekretess i skola - barnomsorg m m 
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10. Övriga ärenden 
 - Nytt datum för arbetsutskottets sammanträde i januari 2003 
 - Verksamhetsfrågor 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 13.30 - 15.03 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Marcus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m)  2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)   
 Eva-Britt Dahlström (s)          
 André Gustavsson (s)   
 Jeanette Pettersson (s) 
 Johan Elofsson (m) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)  
 Karin Landquist (kd) 
 Bo Palmgren (c) fr o m  § 6  

 Arto Valtonen (v)   
 Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare  Jens Pettersson (s) 
 Peter Christensen (c)  t o m § 5 

 
Ersättare Jörgen Aronsson (s)  
 Anna Sandell (s) 
 Roy Jakobsson (s) 
 Marie-Louice Norethun (m)   
 Hanna Bengtsson (fp) 
 Lennart Svantesson (kd) 
 Peter Christensen (c)  fr o m § 6 

 
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Stefan Petersson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Britt-Christine Arnesson personalsekreterare 
 Lena Dehlin  personalsekreterare 
 Helen Göransson  central rektor 
 Anita Ottosson  pedagogisk samordnare 
 Anita Söderström  assistent 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
Personalrepresentanter från Lärarförbundet och SKTF   
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Utses att justera Marcus Alexandersson   
 
Justeringens plats 
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-01-13 kl 15.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter      Paragrafer 1-10 
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2003-01-14 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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§ 1 
Välkomsthälsning m m 
 
Ordföranden hälsar såväl nya som gamla ledamöter välkomna 
till första sammanträdet under innevarande mandatperiod 
och hoppas på ett gott samarbete 
framöver. 

 
 Nämndledamöter och tjänstemän presenterar sig. 
 

Ordföranden informerar om öppna sammanträden och hur 
detta i praktiken 
fungerar.  

 
 _______________ 
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I Bergström 
 

§ 2 
Praktiska rutiner m m 
 
Kurt Edvinsson informerar om utsändning av handlingar, 
praktiska rutiner m m. 

    
Följande material delas ut 
- Rapportpärm för 2003 
- Policypärmar 
- Sammanträdesplan 
- Regler beträffande ersättningar till förtroendevalda 
- Arvodesräkning 
- Intyg om förlorad arbetsförtjänst för förtroendevald 
- Skolplan 
- Reglemente 
- Delegationsordning och verkställighetsplan   
- Förteckning över Barn- och ungdomsnämndens ledamöter 
- Katalog över Barn- och ungdomsnämndens verksamheter 
- Läroplan för förskolan 
- Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
- Salamancadeklarationen 
- Sekretessregler Tiga eller tala? 
 
_________________ 
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§ 3 
Medgivande om utläggande av uppgifter på kommunens hemsida 
 
Kurt Edvinsson informerar om att uppgifter om samtliga 
nämnder, styrelser och bolag skall finnas tillgängliga på 
Kommunens hemsida. 
 
Ledamöter och ersättare erhåller blankett för godkännande 
av namn- och adressuppgifter m m på hemsidan. 
 
Blanketten skall lämnas till Ingrid Bergström för vidare 
befordran till 
Kommunledningens informationsenhet. 
 
_______________________  
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     2003.27 002 
K Edvinsson       
  
I Bergström 
A Söderström § 4  
I Andersson Uppdrag att utkvittera värdehandlingar 
Akten 

Med anledning av ny mandatperiod föreslås  
 
att Kurt Edvinsson, Ingrid Bergström, Anita Söderström och Ingrid Andersson 
 var för sig kan utkvittera värdehandlingar till Barn- och ungdomsnämnden  
 samt 
 
att uppdraget skall gälla tillsvidare. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_________________ 
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§ 5 
Sekretess i skola - barnomsorg m m 
 
Anita Ottosson informerar om sekretesslagen och redovisar 
utdrag ur 
skriften Tiga eller tala? som innefattar förskolans och skolans sekretess m m. 
 
Ledamöterna får en skriftlig förbindelse med försäkran om tystnadsplikt m m. 
Förbindelsen skall lämnas till Ingrid Bergström. 
 
______________________ 
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  2003.46 001  
 

 § 6 
Utseende av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet  
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde beslutat om antalet 
ledamöter och ersättare i nämnder och utskott. 
 
För Barn- och ungdomsnämndens del innebär beslutet att nämnden skall utse 7 
ordinarie ledamöter och 7 ersättare.  
 
Följande ordinarie ledamöter föreslås ingå i arbetsutskottet: 
Patrik Hansson (s) 
Marcus Alexandersson (s) 
Roland Andréasson (s) 
Annicka Engblom (m) 
Jan-Olof Petersson (fp) 
Bo Palmgren (c) 
Arto Valtonen (v) 
 
Följande ersättare föreslås ingå i arbetsutskottet: 
Eva-Britt Dahlström (s) 
André Gustavsson (s) 
Eva-Marie Malmgren (s) 
Johan Elofsson (m) 
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) 
Peter Christensen (c) 
Reine Svensson (v) 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar utse ledamöter och 
ersättare i arbetsutskottet i enlighet med föreliggande 
förslag. 
 
Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet fastställda 
ordningen. 
 
Enligt nämndens reglemente adjungeras en ersättare till varje arbetsutskotts- 
sammanträde i fastställd turordning. 
 
____________________ 
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§ 7 
Val av vice ordförande i arbetsutskottet  
 
Ordföranden föreslår att Marcus Alexandersson (s) utses till vice ordförande i Barn- 
och ungdomsnämndens arbetsutskott. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 
ovanstående förslag. 
 
____________________ 
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  2003.47 001 

I Bergström   
Samtl R § 8  
Adm centr Val av kontaktpolitiker 
Koop m fl 
Akten  Ordföranden informerar om Barn- och ungdomsnämndens 

kontaktpolitiker-verksamhet. Uppdraget innebär att 
ledamöter och ersättare utses till kontakt- 
politiker för ett eller flera områden för att på detta 
sätt hålla lite närmre kontakt  
med verksamheten. 
 
De olika partigrupperna lämnar följande förslag till kontaktpolitiker: 
 
Område   Kontaktpolitiker 
Trossö inkl särskolan och särskolans frivilliga
 Roland Andréasson (s) 
skolformer Jörgen Aronsson (s) 
Amiralitetsskolan Jan-Olof Petersson 
(fp) 
Fantasi personalkooperativ Kerstin Ekberg-
Söderbom (fp) 
Stumholmens föräldrakooperativ Reine Svensson (v) 
Friskolan Galären Marcel Abedini (mp) 
    
Wämö Magnus Manhammar (s) 
Montessori föräldrakooperativ Annicka Engblom (m) 
Ankaret föräldrakooperativ 
Friskolan Musikugglan 
 
Sunnadal Roy Jakobsson (s) 
  Valdi Ivancic (fp) 
 
Lyckeby inkl särskolan Eva-Britt Dahlström (s) 
Kronotorp Bo Palmgren (c) 
Fyruddens skola Arto Valtonen (v) 
Kyrkans förskola i Lyckeby 
Skutan föräldrakooperativ 
Friskolan Svettpärlan   
Karlskrona Montessorifriskola 
 
Spandelstorp inkl särskolan Jeanette Petersson (s) 
Tant Gröns personalkooperativ Peter Christensen (c) 

   Hanna Bengtsson (fp) 
 
 Rödeby Eva-Marie Malmgren (s) 

Stubbens föräldrakooperativ Johan Elofsson (m) 



 
Holmsjö André Gustavsson (s) 
Fridlevstad Lennart Svantesson (kd) 
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forts Område Kontaktpolitiker 
Nättraby Patrik Hansson (s)
  
Nätet föräldrakooperativ  Jens Petersson (s) 
Tant Grön Skärva förskola Per Gerdstigen (m) 
 
Sturkö 
Särskolans förskola och fritidshem i Ramdala Marcus Alexandersson (s) 
Fågelmara Marie-Louice Norethun (m) 
Silvertärnans föräldrakooperativ 
 
Jämjö Anna Sandell (s) 
Torlyckans personalkooperativ Karin Landquist (kd) 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ovanstående förslag 
till kontaktpolitiker 

 inom nämndens verksamheter.  
 
 _________________ 
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I Bergström 
A Söderström 

§ 9 
Kurser/konferenser - Utbildningsdag 
 
Ordföranden informerar om att en utbildningsdag (heldag) 
kommer att anordnas för nämndens ledamöter och ersättare, 
både nya och gamla, den 5 februari 2003. 

 
Plats: Gullberna Park, Storeklimp, Galleriet, första vån. 
 
Kallelse skickas separat. 
 
_____________________ 
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§ 10 
Övriga ärenden 
 
1. Nytt datum för arbetsutskottets sammanträde i januari 2003 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar ändra arbetsutskottets 
sammanträde 
från den 16 januari till den 20 januari kl 08.30. 
 
__________________ 
   
2. Verksamhetsfrågor 
 
Bo Palmgren (c) tar upp följande frågor. 
 
- Åtgärdsförslag för att eleverna skall få bättre betyg 
- Förslag om ökad lärartäthet 
- Studiebesök tillsammans med personal i verksamheten. 
 
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

 29 januari 2003 
 
 
 

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde   
den 29 januari 2003 
 
§ 11 Aktuell information 
 - Demokratiprojektet 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 12 Delegeringsärenden 
 
§ 13 Internbudget 2003 
 
§ 14 Rektorstjänster inom grundskolan i Karlskrona kommun 
 
§ 15 Fastställande av föräldrastyrelse vid Sturkö skola 
 
§ 16 Förändring av gymnasiesärskolans programutbud 
 
§ 17 Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria 
 ”Skyldighet att lämna uppgifter om förskoleverksamhet 
 och skolbarnsomsorg” 
 
§ 18 Yttrande över motion ”LUS lär elever läsa” 
 
§ 19 Yttrande över motion ”Ge elever tillräckligt med tid i grundskolan” 
 
§ 20 Yttrande över remiss angående förslag till Regionala miljömål för 
 Blekinge län 
 
§ 21 Val av ledamot och ersättare i Kommunala Handikapprådet 
 
§ 22 Val av representant i Kommunrådet 
 
§ 23 Representanter i Intagningsnämnden för gymnasieskolan och 
 Kommunala vuxenutbildningen 
 
§ 24 Förlängning av Skolplanen 
 
§ 25 Kurser och konferenser 
 - Kommunal Skolriksdag 
 - Utbildningsdag på Gullberna 
 
§ 26 Anmälningsärenden 
 
_______________
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 - 15.15 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m)  2:e vice ordförande t o m § 18 

 Roland Andréasson (s)   
 Eva-Britt Dahlström (s)          
 André Gustavsson (s)   
 Jeanette Pettersson (s) 
 Johan Elofsson (m) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)  
 Karin Landquist (kd) 
 Bo Palmgren (c) 
 Arto Valtonen (v)  fr o m § 12 

 Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare  Jens Petersson (s) 
 Magnus Manhammar (s) §§ 11 och 13 föredragning 

 Marie-Louice Norethun (m) fr o m § 19  
 
Ersättare Magnus Manhammar (s)  fr § 12 
 Jörgen Aronsson (s)  
 Anna Sandell (s) 
 Roy Jakobsson (s) 
 Marie-Louice Norethun (m)  t o m § 18 

 Per Gerdstigen (m) 
 Lennart Svantesson (kd) 
 Peter Christensen (c)  fr § 12 

  
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Stefan Petersson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Ann-Christine Östbergh ekonom 
 Anita Söderström  assistent 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
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Utses att justera Annicka Engblom §§ 11-18 och Markus Alexandersson §§ 19-26  
 
Justeringens plats  
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-02-10 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter      Paragrafer 11-26 
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare       _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 2003-02-11 
 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
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§ 11 
Aktuell information 
 
1. Demokratiprojektet 
 
Nämnden föreläggs skriftlig information från Ungdomsrådet angående arbetet 
med Demokratiprojektet. 
 
2. Undersökningen om Karlskronaungdomars levnadsvillkor 
 
Ärendet utgår. 
Återkommer till nämndens marssammanträde. 
 
3. Handikappolitiska programmet  
 
Solvig Ohlsson överlämnar information till de ledamöter som utses som 
nämndens representanter i Handikapprådet. 
 
___________________ 
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 § 12 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Vik rektor för tiden 030101-030228 Spandelstorps 2002.5 02 
rektorsområde  
 
Vik rektor för tiden 030101 - 0301031 Holmsjö/Lyckeby 2002.9 023 
 
Lönetillägg för planerings- och schemaarbeten vid 2002.22 024 
Wämöskolan 030101 - 030630  
 
Lönetillägg för uppgifter som chef vid Wämö rektors- 2003.55 024 
område 030101 - 0301231 
 
Förlängt förordnande att biträda rektor vid Fridlevstads 2003.39 023 
rektorsområde 030101 -030131 
 
Avslag på ansökan om skolskjuts för elev vid Vedeby- 2003.1 623 
skolan 
 
Avslag på ansökan om skolskjuts för elev vid Nättraby- 2002.416 623 
skolan 
 
Avslag på ansökan om skolskjuts för elev vid Fridlev- 2003.44 623 
stads skola 
 
Avslag på ansökan om skolskjuts för elev vid Sunna- 2003.3 623 
dalsskolan 
 
Resurser för särskilda stödinsatser till Karlskrona 2002.148 631 
Montessorifriskolans fritidshem januari-juni 2003  
Sekretessärende 
 
Resurser för särskilda stödinsatser till Stumholmens 2002.338 630 
föräldrakooperativa förskola januari-juni 2003 
Sekretessärende 

 
 Resurser för särskilda stödinsatser till Tant Grön AB 2001.222 606 
 januari-juni 2003 
 Sekretessärende  
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forts § 12 
 
Fortsatt bidrag för extra resurser till Nätets föräldra- 2001.365 606 
kooperativa förskola 
Sekretessärende 

 
 Anpassad studiegång för elever i år 8 och år 9 i  
 Rödeby och Fridlevstads rektorsområden    
   

Beviljande av lov mer än 10 dagar för elev i år 8 vid  
Nättrabyskolan 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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L-gruppen   2003.66 042  
Samtl R(rapport) 
A-C Östbergh § 13  
Akten Internbudget 2003 

 
Budgetram 2003 
Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2002-12-19 är  Barn- och ungdoms-
nämndens ram för år 2003 ca 658,7 mkr. Till denna ram har positiva justeringar 
gjorts med ca 11 mkr avseende kompensation för löneökningar 2002. Utöver denna 
ram finns centrala medel för kompensation för övriga löneökningar och prisökningar 
2003. 
Det särskilt riktade statsbidraget (Wärnerssonpengar) för personalförstärkning 
beräknas för Barn- och ungdomsnämndens del uppgå till 12,7 mkr. 
Nämnden kommer att erhålla kommunbidrag (statsbidrag) för allmän förskola med 
8,2 mkr och medel för barnomsorgsreformerna från den kommunala reserven med 
3,5 mkr.   
En positiv justering med 275 tkr för ökad städfrekvens har tillkommit. 
 
I en särskild reserv under Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen finns ytterligare 
medel reserverade för barnomsorgsutbyggnad 2003 (5 mkr) och för merkostnader i 
ombyggnaden av Sunnadalsskolan (1,4 mkr).  
 
Nämndens nettoram för 2003 blir därmed 687,7 mkr inkl ovanstående 6,4 mkr från 
reserven. 
 
En reserv har avsatts med 2,5 mkr för ej prognostiserade volymförändringar eller 
andra betydande förändringar. 
 
Internbudget/resursfördelning 
Internbudgeten redovisas per verksamhet samt per rektorsområde och samverkans-
område. 
Resurserna till rektorsområde exkl särskola, nattis och allergidaghem fördelas efter 
beslutad resursfördelningsmodell. Till grund för resursfördelningen ligger en prognos 
över 2003 års planerade volymtimmar inom barnomsorgen samt antalet elever inom 
grundskolan. Samma resursfördelning tillämpas för barnomsorg i enskild verksam-
het. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och avstämning och 
justering sker 30 april och 30 september. 
En delvis anslagsfinansiering för Resursskolorna föreslås införas 2003. 
 
Sunnadals rektorsområde  föreslås erhålla 7 mkr extra på grund av de speciella 
förutsättningar som rektorsområdet har. 7 mkr föreslås fördelas på de rektorsområden 
som får de största minskningarna av elevbidrag jämfört med resursfördelningen 2002 
bl a på grund av demografiska minskningar. 
 
Gamla överskott respektive underskott hanteras i budget 2003 enligt tidigare regler.  
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I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster 
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess verksamheter 
- Barn- och ungdomskontoret 
- Särskolan 
- Säljö 
- Utvecklingscentrum 
- Resursskolan 
- Resurscentrum 
- Övriga gemensamma kostnader 
- Lokaler 
- Skolskjutsar 
- Facklig tid 
- Finansiella poster 
- Intäkter - barnomsorgsavgifter 
- Kooperativ 
- Friskolor 
- Samverkansområden/rektorsområden 
- Reserv 
 
Investeringsbudgeten omfattar 7,5  mkr varav ca 4,6 mkr till förvaltnings-
övergripande investeringar och ca 2,9 fördelas till rektorsområdena. 
En reserv om 200 tkr budgeteras för oförutsedda behov. 
 
Personaldimensionering, upphandling och servicenivå fastställdes i riktlinjer  i 
internbudget 2001. Samma riktlinjer gäller 2003. 
 

    Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta. 
1.att  godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för år 2003 
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för år 2003 
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2003 
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska justeringar 
 i internbudget och resursfördelningar 
5.att uppdra åt Jämjö samverkansområde att inkomma med förslag, som med 
 bibehållen pedagogisk kvalitet, kan minska de merkostnader som områdets 
 struktur, med förhållandevis små enheter, medför 
6.att ge förvaltningschefen delegation, att på begäran från samverkansområdena, 
 stänga öppna förskolor, med undantag för Sunnadals rektorsområde  
7.att ge förvaltningschefen delegation att frigöra 1,5 mkr ur reserv för att under 
 2003 täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen, att täcka  
 oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning m m 
 inom rektorsområdena. 
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Yrkanden 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget attsats 6 samt på 
socialdemokratiska gruppens och Vänsterpartiets vägnar bifall i övrigt till förslaget 
med följande undantag och tillägg. 
1.att Sunnadals rektorsområdes tilldelning minskas med 200 tkr. Beloppet överförs 
  till nämndens reserv 
2.att en analys görs av skolledarorganisationen innan beslut fattas av Barn- och 
  ungdomsnämnden om en eventuell utökning av rektorstjänsterna 
3.att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag, allt i enlighet med nämndens 
  beslut 200-04-19, att göra en översyn av bidragsreglerna till de fristående 
  skolorna. Översynen och eventuell förslag presenteras för nämndens senast 
  i maj 2003 
4.att ge förvaltningschefen i uppdrag att under våren 2003 återkomma med 
  förslag på nödvändiga organisatoriska förändringar i samverkans/rektors- 
  organisationen. Förslagen ska ha ett tydligt F-9 perspektiv men måste 
  samtidigt ge utrymme för effektivisering och tydligt ledarskap som gynnar 
  kvaliteten i det specifika området 
5.att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att särskilt följa de elever som 
  uppger dålig motivation som orsak till bristande måluppfyllelse. Målet på 
  kort sikt (inför höstterminsstarten 2004) är att halvera antalet inte godkända 
  elever som lämnar årskurs 9 
6.att 330 tkr disponeras för fortsatt högskoleutbildning för barnskötare. Beloppet 
  tas ur konto 470 Centralt budgeterade poster 
7.att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att till nämnden hösten 2003 
  återkomma med rapport om nyttjandegrad m m av de öppna förskolorna samt 
  vilka konsekvenser införandet av den allmänna förskolan för 4-5 åringar fått 
  för desamma. 
 
Annicka Engblom (m) överlämnar den borgerliga gruppens förslag till internbudget 
för år 2003 och föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
1.att hos Kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 10 mkr för att klara 
  kvalitén inom skolan och 3 mkr för att klara kvalitén och de ökade behoven 
  inom barnomsorgen 
2.att höja elevbidraget med sammanlagt 7 mkr, vilket finansieras genom överföring 
  från utjämningsreserven 
3.att uppdra åt förvaltningen att genomföra en organisationsförändring enligt 
  fyrklöverns förslag 
4.att uppdra åt förvaltningen att se över hyressättningen av skollokalerna och 
  därefter genomföra förhandling med Tekniska förvaltningen, så att hyrorna 
  motsvarar faktiskt marknadsvärde 
5.att föreslå Kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att 
  fr o m 1 juli 2003 införa en barnomsorgspeng 
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6.att föreslå Kommunfullmäktige att uppdra å Barn- och ungdomsnämnden att  
  fr o m 1 juli 2003 införa en skolpeng, inkl lokalbidrag och kapitalkostnader
  för investeringar, enligt fyrklövers förslag 
7.att uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i Kommunfullmäktige 
 om ett införande av fri etablering av förskolor samt familjedaghem 
8.att uppdra åt förvaltningen att vidta de budgettekniska justeringar som behövs 
 med anledning av fyrklöverns förslag 
9.att i övrigt bifalla förvaltningens förslag. 
 
Annicka Engblom yrkar även bifall till socialdemokratiska gruppens attsatser 
1, 2, 3, 6 och 7 samt att andra meningen i attsats 4 strykes och att attsats 5 omfattar 
alla elever som ej uppfyller målen. 
 
Arto Valtonen (v) yrkar bifall till Markus Alexanderssons förslag och avslag 
på det i Annicka Engbloms förslag som avviker från socialdemokraternas förslag. 
 
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till Markus Alexanderssons förslag. 
 
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till Annicka Engbloms förslag. 
 
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till borgerliga gruppens förslag samt vad gäller  
socialdemokraternas och Vänsterpartiets yrkanden, bifall till attsats 1, avslag på 
attsats 4 och bifall till Annicka Engbloms ändringsyrkande avseende attsats 5. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 1 med tillägg  
enligt s- och v-förslaget attsats 6. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget attsats 2 med tillägg enligt s- och v-
förslaget attsats 1 mot borgerliga gruppens förslag 2.   
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget med 
tillägg. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller s- och v-
förslaget röstar ja, den som bifaller borgerliga gruppens förslag röstar nej.  
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  Ja Nej 
Patrik Hansson (s) 1 
Markus Alexandersson (s) 1 
Annicka Engblom (m)  1 
Roland Andréasson (s) 1 
Eva-Britt Dahlström (s) 1 
André Gustavsson (s) 1 
Jeanette Pettersson (s) 1 
Johan Elofsson (m)  1 
Jan-Olof Petersson (fp)  1 
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)  1 
Karin Landquist (kd)  1 
Bo Palmgren (c)  1 
Arto Valtonen (v) 1 
Marcel Abedini (mp) 1 
Jens Petersson (s) 1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat 
i enlighet med tjänstemannaförslaget med tillägg. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 3 och 5. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslagen. 
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget attsats 6 mot Markus Alexanderssons 
yrkande om avslag på detsamma.  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Markus Alexanderssons 
yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 7. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 2 och 3 från s och v. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslagen. 
 
Ordföranden ställer tilläggsförslag 4 från s och v mot borgerliga gruppens 
ändringsyrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tilläggsförslaget. 
 
Ordföranden ställer tilläggsförslag 5 från s och v mot borgerliga gruppens 
ändringsyrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tilläggsförslaget. 
 
Votering 
Votering begärs. 
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Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller tilläggs- 
förslaget från s och v röstar ja, den som bifaller ändringsyrkandet röstar nej. 
 
  Ja Nej  
Patrik Hansson (s) 1 
Markus Alexandersson (s) 1 
Annicka Engblom (m)  1 
Roland Andréasson (s) 1 
Eva-Britt Dahlström (s) 1 
André Gustavsson (s) 1 
Jeanette Pettersson (s) 1 
Johan Elofsson (m)  1 
Jan-Olof Petersson (fp)  1 
Kerstin Ekberg Söderbom (fp)  1 
Karin Landquist (kd)  1 
Bo Palmgren (c)  1 
Arto Valtonen (v) 1 
Marcel Abedini (mp) 1 
Jens Petersson (s) 1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat 
i enlighet med s- och v-förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på s- och v-förslaget att-sats 7. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på borgerliga gruppens yrkanden i att-
satserna 1, 3, 4, 5 och 6 . 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå yrkandena. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens yrkande i att-sats 7. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå yrkandet. 
 
Votering 
 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller den borgerliga 
gruppens förslag röstar ja, den som avstyrker förslaget röstar nej.  
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  Ja Nej 
Patrik Hansson (s)  1 
Markus Alexandersson (s)  1 
Annicka Engblom (m) 1 
Roland Andréasson (s)  1 
Eva-Britt Dahlström (s)  1 
André Gustavsson (s)  1 
Jeanette Pettersson (s)  1 
Johan Elofsson (m) 1 
Jan-Olof Petersson (fp) 1 
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) 1 
Karin Landquist (kd) 1 
Bo Palmgren (c) 1 
Arto Valtonen (v)  1 
Marcel Abedini (mp)  1 
Jens Petersson (s)  1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 6 ja-röster mot 9 nej-röster beslutat 
avslå förslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på tjänstemannaförslaget att-sats 4. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
1.att  godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för år 2003 
 med tillägget att 330 tkr disponeras för fortsatt högskoleutbildning för barn- 
 skötare. Beloppet tas ur konto 470 Centralt budgeterade poster  
 
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för år 2003 
 med tillägget att Sunnadals rektorsområdes tilldelning minskas med 200 tkr. 
 Beloppet överförs till nämndens reserv.   
 
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2003 
 
4.att uppdra åt Jämjö samverkansområde att inkomma med förslag, som med 
 bibehållen pedagogisk kvalitet, kan minska de merkostnader som områdets 
 struktur, med förhållandevis små enheter, medför 
 
5.att ge förvaltningschefen delegation att frigöra 1,5 mkr ur reserv för att under 
 2003 täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen, att täcka  
 oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning m m 
 inom rektorsområdena. 
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6.att en analys görs av skolledarorganisationen innan beslut fattas av Barn- och 
 ungdomsnämnden om en eventuell utökning av rektorstjänsterna 
 
7.att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag, allt i enlighet med nämndens 
 beslut 2000-04-19, att göra en översyn av bidragsreglerna till de fristående 
 skolorna. Översynen och eventuella förslag presenteras för nämnden senast 
 i maj 2003. 
 
8.att ge förvaltningschefen i uppdrag att under våren 2003 återkomma med förslag 
 på nödvändiga organisatoriska förändringar i samverkans/rektors-
 organisationen. Förslagen ska ha ett tydligt F-9 perspektiv men måste 
 samtidigt ge utrymme för effektivisering och tydligt ledarskap som gynnar 
 kvaliteten i det specifika området 
 
9.att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att särskilt följa de elever som 
 uppger dålig motivation som orsak till bristande måluppfyllelse. Målet på kort 
 sikt (inför höstterminsstarten 2004) är att halvera antalet inte godkända elever 
 som lämnar årskurs 9  
 
10.att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att till nämnden hösten 2003 
 återkomma med rapport om nyttjandegrad m m av de öppna förskolorna samt 
 vilka konsekvenser införandet av den allmänna förskolan för 4-5 åringar fått 
 för desamma. 

 
11.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska 
 justeringar i internbudget och resursfördelningar. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag, vilket bifogas 
protokollet. 
 
Särskilt yttrande 
Borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet. 
 
Tack 
Ordföranden och övriga nämndledamöter tackar tjänstemännen för ett gott 
arbete med framtagande av beslutsunderlag. 
 
____________________  
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K Augustsson   2002.396 023 Holmsjö 
A-C Nielsen   2002.350 023 Trossö  
A Trulsson 
G Nilsson § 14 
Akten Rektorstjänster inom grundskolan i Karlskrona kommun 

 
Tre tillsvidaretjänster som rektor inom grundskolan i Karlskrona kommun har                
utannonserats i november 2002 (Holmsjö 50 %, Spandelstorp 100 % och Trossö  
100 %). 
 
Förvaltningschefen avser att återkomma till nämnden med förslag avseende 
rektorstjänsten i Spandelstorps rektorsområde.  
 
Till tjänsten i Holmsjö rektorsområde hade vid ansökningstidens utgång 3 sökande 
anmält sig. 
 
Till tjänsten i Trossö rektorsområde hade vid ansökningstidens utgång 10 sökande 
anmält sig. 
 
Efter en första genomgång av de sökandes meriter och personliga kontakter bedömde 
presidiet och förvaltningschefen att Karina Augustsson var mest meriterad och väl 
lämpad för tjänsten som rektor 50 % i Holmsjö rektorsområde.    
 
Av de sökande till rektorstjänsten i Trossö rektorsområden bedömdes Ulf Månsson, 
Ann-Christine Nielsen och Lotta Svensson som mest meriterade och dessa kallades 
till anställningsintervjuer den 9 och 10 december. Ulf Månsson har därefter återtagit 
sin ansökan. 
 
Enligt förvaltningschefens bedömning är Ann-Christine Nielsen den bäst lämpade för 
tjänsten som rektor inom Trossö rektorsområde. Denna uppfattning delas av presidiet. 
 
De två som föreslagits för tjänsterna uppfyller i hög grad de krav som i annonsen ställs 
på tjänsteinnehavaren. De har samtliga ett stort kunnande om och bred erfarenhet av 
förskoleverksamhet och pedagogiskt utvecklingsarbete. 
 De har också i hög grad de personliga egenskaper som en rektor behöver besitta.  
 
Facklig förhandling angående rektorstjänsterna har ägt rum den 14 januari. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till ovanstående föreslås Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att förordna Karina Augustsson fr o m den 1 februari 2003 och tillsvidare som rektor 
 50 % inom Holmsjö  rektorsområde samt  
att förordna Ann-Christine Nielsen fr o m den 1 mars 2003 och tillsvidare som rektor 
 inom Trossö rektorsområde.  
 



  29 januari 2003 15 
 
 
 
 
 

 Yrkande 
Bo Palmgren (c) yrkar att ärendet återremitteras. 
 
Ordföranden yrkar avslag på Bo Palmgrens yrkande. 
 
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 

 Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger. 
 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag. 
Arbetsutskottet beslutar att så skall ske. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på tjänstemannaförslaget. 
Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget. 
 

 Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet 
med tjänstemannaförslaget. 
 

 Reservation 
Bo Palmgren (c) reserverar sig mot arbetsutskottets beslutsförslag. 
  
------------------------------- 

  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 
att förordna Karina Augustsson fr o m den 1 februari 2003 och tillsvidare som rektor 
 50 % inom Holmsjö  rektorsområde samt  
att förordna Ann-Christine Nielsen fr o m den 1 mars 2003 och tillsvidare som rektor 
 inom Trossö rektorsområde.  
 

 _____________________ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  29 januari 2003 16 
 
 
  2003.67 610 

K Edvinsson 
A Ottosson § 15 
I Bergström Fastställande av föräldrastyrelse vid Sturkö skola 
Sturkö lokala 
styrelse Val har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola i Sturkö 
Akten rektorsområde. Valet skedde den 12 oktober 2002 och omfattar tiden fram till  
 den 1 november 2004. Då valperioden enligt stadgarna är olika för såväl ledamöter 
 och ersättare som för personalrepresentanter kommer fyllnadsval att äga rum hösten 
 2003. 

 
Till föräldrarepresentanter valdes Jens-Olof Lindh, Thomas Svensson, Kerstin 
Frändebo, Christer Andersson, Monica Evaldsson, Maria Andrén, Mats Petersson 
och Åke Samuelssson. 
 
Till personalrepresentanter valdes Lars-Göran Karlsson, Karin Eriksson, Ann 
Svensson, Ingegerd Thorsell, Elisabeth Lundell och Anders Pettersson. 
 

 Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
att fastställa ovanstående förslag till representanter för Sturköskolans lokala 
 styrelse samt 
att mandatperioden omfattar tiden fram till den 15 november 2003 respektive  
 1 november 2004 enligt styrelsens förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
___________________ 
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H Karlsson   2003.68 617  
C Larsson 
S Petersson § 16 
S Ohlsson Förändring av gymnasiesärskolans programutbud 
Akten 

Gymnasiesärskolan erbjuder idag som nationella program: Industriprogrammet och 
Hotell- och restaurangprogrammet. Som specialutformat program erbjuds Fastighets- 
programmet och som individuella program Yrkesträning och Verksamhetsträning. 
 
För elever från Industriprogrammet har möjligheterna efter avslutad utbildning att få 
arbete minskat väsentligt. 
 
För att bättre anpassa gymnasiesärskolans utbildningar till de förhållande som styr 
möjligheterna till arbetstillfällen föreslår särskolans rektorer att Industriprogrammet 
avskaffas och ersätts med ett nytt specialutformat program; Trädgårds- och miljö- 
programmet. Inrättande av detta program innebär även att de kurser som ska ingå 
i programmet kan användas i de Individuella programmen.  
Förändringen av program innebär även att Verksamhetsträningen, Yrkesträningen 
och de specialutformade programmen kan samverka och arbeta ihop i högre grad. 
 
För de elever som idag går på Industriprogrammet ska finnas möjlighet att avsluta 
påbörjad utbildning eller, om de så önskar, ges möjlighet att byta program. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att avskaffa Industriprogrammet på gymnasiesärskolan från hösten 2003 
att under förutsättning att det ryms inom särskolans ram, tillstyrka att ett 
 Trädgårds- och miljöprogram erbjuds inom gymnasiesärskolans utbud 
 inför läsårsstarten 2003 samt 
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda och beskriva 
 konsekvenser för att utveckla ett Trädgårds- och miljöprogram; organisatoriskt 
 såväl som ekonomiskt och innehållmässigt samt återkomma med redovisning 
 av detta inför budget 2004.   
 
Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
___________________ 
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Utbildningsdep 
A Ottosson   2002.401 619 
A Eklund  
Akten  
 
 § 17 

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria ”Skyldighet att  
lämna uppgifter om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” 
(U2002/4328/S)  
 
Barn- och ungdomsnämnden är remissinstans för rubricerade promemoria. 
Promemorian är ett led i arbetet med att införa bestämmelser om kvalitetsredovisning 
inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden yttrande avser i huvudsak promemorians övervägande 
om hur systemet kring kvalitetsredovisningar kan utformas. 
 
Arbetet med dokumentation, uppföljning och utvärdering har i och med införandet av 
läroplanen (Lpfö 98) blivit en viktig del i arbetet med att utveckla den pedagogiska 
verksamheten i förskolan. Redan idag gör rektorerna på eget initiativ kvalitetsredo-
visningar som omfattar förskolan. Även fritidshemmen omfattas ofta av kvalitets-
redovisningarna, då personal i skola och fritidshem samarbetar och fritidshemmen 
tillämpar skolans läroplan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona instämmer i promemorians förslag om att 
kvalitetsredovisningar för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg så långt möjligt 
ska jämställas med de kvalitetsredovisningar som upprättas inom skolväsendet. 
Barn- och ungdomsnämnden menar dock att ansvaret för att upprätta kvalitets- 
redovisningar skall läggas på respektive rektor, till skillnad vad som anges i 
promemorian. Det är viktigt att kvalitetsredovisningarna skall kunna ingå i och bidra 
till den process som stimulerar och vidareutvecklar kvalitén på den pedagogiska 
verksamheten hos personalen. 
 
Vad gäller vidare utredning av hur systemet skall utformas vill Barn- och 
ungdomsnämnden framföra den viktiga aspekten om likartat nationellt system 
för att göra kvalitetsredovisningarna jämförbara; inte endast inom kommunen, utan 
även mellan kommuner. 
 
Sammanfattningsvis ställer sig Barn- och ungdomsnämnden positiv till införande av 
bestämmelser om kvalitetsredovisning inom förskoleverksamhet och skolbarns-
omsorg. Barn- och ungdomsnämnden anser dock att ansvaret för att upprätta 
kvalitetsredovisning ska åläggas rektor på samma sätt som när det gäller skolans 
verksamhet. 
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 Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta   
att lämna yttrande på promemorian ”Skyldighet att lämna uppgifter om 
 förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” enligt ovan redovisat förslag. 

  
 Beslut 

 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att lämna yttrande på promemorian ”Skyldighet att lämna uppgifter om 
 förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” enligt ovan redovisat förslag. 
 
_________________ 
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  2002.316 611  

A Eklund 
M Bjarke § 18 
Kommunfullm Yttrande över motion ”LUS lär eleverna att läsa” 
Akten 

Barn- och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade motion 
från Jan-Olof Petersson (fp). I motionen hänvisas till forskning som visar att var 
femte sextonåring lämnar grundskolan utan tillräckliga baskunskaper i läsning och 
skrivning samt att det individuella programmet idag är gymnasieskolans tredje 
största utbildningsgren. 
 
Motionären konstaterar att det behövs mer tid, stöd och hjälp till elever som inte når 
målen  och förordar en särskild metod för läs- och skrivutvecklingsprojekt LUS 
utarbetat av Bo Sundblad. 
 
Jan-Olof Petersson yrkar  
att  Kommunfullmäktige ger Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda 
 möjligheterna att införa läsutvecklingsschemat LUS. 
 
I förslag till yttrande redovisas att det enligt skolplan 2000-2002 skall finnas en 
individuell utvecklingsplan för varje elev. Den individuella planen används ofta som 
ett analysschema. Det finns olika analysscheman, varav LUS är ett. 
En brist hos LUS är att metoden inte beaktar senare års forskning. Det finns flera 
modernare analysscheman av vilka framför allt Skolverkets ”Språket lyfter”  
är betydligt mer aktuell och anpassat till den kunskapssyn som nationella 
styrdokument förmedlar. 
 
LUS-metoden är väl känd av pedagogerna i verksamheten. Det finns även andra goda 
pedagogiska metoder och valet av metoder bör göras av pedagogerna i verksam-
heten. 
 

 Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till ovanstående yttrande föreslås Barn- och ungdomsnämnden  
besluta  
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen därmed skall anses besvarad. 
 

 Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 

 
 ___________________   
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  2002.315 611  

A Eklund 
M Bjarke 
Kommunfullm 
Akten § 19 

Yttrande över motionen ”Ge eleverna tillräckligt med tid i grundskolan” 
 
Barn- och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att lämna yttrande över rubricerade 
motion från Jan-Olof Petersson (fp). 
 
I motionen påtalas att elever i grundskolan får exakt lika undervisningstid under sin 
skoltid oberoende av individuella behov och att alla elever därmed inte kan lika 
mycket samt att vissa inte klarar grundkraven. Motionären menar att många elever  
inte lyckas med skolarbetet pga dålig uppföljning och brist på individuell anpassning. 
Mer tid och stöd behövs för dessa elever. Motionären föreslår olika åtgärder i årskurs 
3 och 4 samt extra stöd till invandrarungdomar som ej behärskar svenska språket 
tillräckligt. 
Motionären yrkar  
att Kommunfullmäktige ger Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att 
 utarbeta former för uppföljning i årskurs 3 i svenska och matematik 
att  Kommunfullmäktige ger Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att 
 tillsammans med de olika rektorsområdena starta stödjande verksamhet i 
 enlighet med intentionerna i motionen  
att elever som ligger långt från målen i årskurs 3 ges rätt till ett extra år i årskurs 3 
att elever som ligger strax under målen i årskurs 3 garanteras stöd i årskurs 4 för 
 att uppnå målen. 
 
I förslag till yttrande redovisas att resurser till rektorsområdena tilldelas skolan som 
en schablon per elev. Utifrån denna tilldelning fördelar rektor resurserna beroende på 
elevers behov inom olika elevgrupperingar. Detta innebär att resursen kan bli olika 
för eleverna.  
 
Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt. Kommunala prov i svenska genom- 
förs av alla elever i år 2 och avser läsförståelse och stavning. Detta för att 
kunna sätta in stöd omedelbart och inför planering av  år 3. I år 3 genomförs 
kommunalt prov i matematik. Kommunens skolor har arbetat med de kommunala 
proven i snart fem år. En utvärdering och eventuell omarbetning av de kommunala 
proven bör ske eftersom proven är färskvara. Proven måste vara meningsfulla för 
elever, lärare, föräldrar, rektorer och politiker. 
 
Elevers rätt att gå ett extra år i samma klass är reglerat i grundskoleförordningen. 
Detta bör dock noga övervägas med hänsyn till elevens bästa. Det viktigaste för 
elever med svårigheter är att kunna behålla och utveckla självförtroendet samt att 
behålla lusten att lära. 
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Genom individuella utvecklingsplaner kan varje elevs eventuella stödbehov 
kartläggas. Timplanen för grundskolan ger möjlighet till jämkning av timtalet med 
högst 600 timmar totalt. Detta jämkningsutrymme kan användas av skolan för att 
anpassa tiden för undervisningen efter elevernas behov och möjlighet att nå målen. 
 
Motionärens förslag om att ge elever mer tid i enskild ämne, individuell anpassning i 
skolarbetet samt möjlighet att gå ett extra år i grundskolan är åtgärder som är fullt 
möjliga inom de ramar som nationella och lokala styrdokument föreskriver. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till ovanstående yttrande föreslås Barn- och ungdomsnämnden  
besluta  
 
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen därmed skall anses besvarad. 
 
Yrkanden 
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, tjänstemannaförslaget och 
Jan-Olof Peterssons och ställer dessa mot varandra. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
__________________ 
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 2002.406 400 

H Göransson  
KLF 
Akten § 20 

Yttrande över remiss angående förslag till regionala miljömål för Blekinge län 
 
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens 
”Förslag till miljömål för Blekinge län”.   
 
Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att anpassa de nationella målen 
regionalt. Kommunen har motsvarande ansvar för den lokala anpassningen.  
 
Avsikten med remissen är att i första hand få synpunkter på förslagen till regionala 
mål. Nästa steg i miljöarbetet är att utarbeta ett åtgärdsprogram och uppföljnings- 
system för de regionala målen. 
 
Sammanställning av de regionala målen 
- Begränsad klimatpåverkan 
- Frisk luft 
- Bara naturlig försurning 
- Giftfri miljö 
- Skyddande ozonskikt 
- Säker strålmiljö 
- Ingen övergödning 
- Levande sjöar och vattendrag 
- Grundvatten av god kvalitet 
- Hav i balans, levande kust och skärgård 
- Myllrande våtmarker 
- Ett rikt odlingslandskap 
- God bebyggd miljö 
 
I förslag till yttrande framhålles att inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhet 
finns styrdokument för hur förskola och skola skall arbeta med miljön.  Skolan 
skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö 
som miljön i ett vidare perspektiv, förstå grundläggande ekologiska sammanhang 
och ha förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och miljö. 
 
Arbetet med miljön pågår i förskolor och skolor, bl a med sopsortering, säkerhets-     
utbildning/vidareutbildning för olika personalkategorier avseende rutiner, använd- 
ning av utrustning på ett miljövänligt sätt. Inom varje rektorsområde finns miljö- 
ansvariga som arbetar efter Agenda 21. 
 
För att fullt ut besvara remissen så som det efterfrågas, krävs fackkunskap inom 
områden som inte finns inom Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden.     
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Barn- och ungdomsnämnden ställer sig dock generellt positiv till ”Förslag till 
regionala miljömål för Blekinge län”. Samtliga mål är viktiga för vår växande 
framtid; barnen. Allt som syftar till att bevara och förbättra vår miljö, både den 
inre och den yttre, är till gagn för både barn och vuxna. 
 

 Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden  föreslås besluta 
 
att lämna yttrande på remissen ”Förslag till regionala miljömål för Blekinge län” 
 enligt ovan redovisat förslag. 
 
Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
__________________ 
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  2002.430 001 

Kommunala 
Handikapprådet  
E-B Dahlström § 21 
L Svantesson Val av ledamot och ersättare i Kommunala Handikapprådet perioden  
I Bergström 2003-2006 
Akten 

Mandatperioden för ordinarie ledamöter och ersättare i Kommunala Handikapprådet 
utgick den 31 december 2002. Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan organisationerna och kommunen. Rådet företräder 
brukarna. 
 
Barn- och ungdomsnämnden skall nominera 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare till 
rådet. 
 
Under föregående mandatperiod var en s-ledamot ordinarie och en m-ledamot 
ersättare i Kommunala Handikapprådet. 
 
Tjänstemannaförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till Kommunala handikapp- 
 rådet perioden 2003-2006. 
 

 Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  

 
 att utse Eva-Britt Dahlström (s) till ordinarie ledamot i Kommunala 
  Handikapprådet och Lennart Svantesson (kd) till ersättare. 

 
__________________
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  1999.305 627 

A Eklund   
Kommunfullm § 22 
KLF Val av representant i Kommunrådet 
I Bergström 
Akten År 1996 beslutade Kommunstyrelsen att som projekt starta ett Kommunråd. Syftet 
 var att utveckla stödet för de mest utsatta barnen och ungdomarna. Projektet var 
 kommunövergripande och skulle pågå två år. Projektet utvärderades sedan av såväl 
 interna som externa kompetenser. Utvärderingen ledde till att Kommunfullmäktige 
 beslutade att kommunrådet skulle fortsätta som en etablerad verksamhet under 
 mandatperioden 1999-2002. 

 
Ny uppföljning och utvärdering är gjord och Kommunfullmäktige beslutade 
vid sammanträde 18-19 december 2002 
1. att Kommunrådet fortsätter sitt arbete under mandatperioden 2003-2006               
2. att Kommunrådet är en övergripande resurs som skall vara behjälplig vid 
  genomförande av planeringsmetoder runt enskilda barn 
3. att Kommunrådet fortlöpande rapporterar och föreslår åtgärder mot systemfel i 

organisationen till berörda nämnder och styrelser 
4. att som generalklausul anta att ”Om det råder oenighet om nämnders ansvar 
 i gällande reglemente och ett enskilt barns behov skall barnets behov gälla” 
5. att respektive nämnder och styrelser utser representanter för mandatperioden 
 2003-2006. 
 

 Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till ovanstående attsats 5, föreslås att Anja Eklund, i likhet med 
föregående perioder, utses till Barn- och ungdomsnämndens representant i 
Kommunrådet.   
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Anja Eklund till Barn- och ungdomsnämndens representant i 
 Kommunrådet för tiden 2003-2006.  
 
________________ 
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Intagn nämnd   2003.69 001 
gy-komvux 
R Andréasson § 23 
M Alexanders- Representanter i Intagningsnämnden för gymnasieskolan och 
son kommunala vuxenutbildningen 
M-L Norethun 
B Palmgren Barn- och ungdomsnämnden hade föregående mandatperiod två ordinarie och 
S-I Ekberg två ersättare från Barn- och ungdomsnämnden och en rektor med ersättare från 
K-E Olsson grundskolan som representanter i Intagningsnämnden för gymnasieskolan och  
I Bergström Kommunala vuxenutbildningen inom Karlskronaregionen. 
Akten 

Intagningsnämnden har begärt in nämndens beslut avseende representanter 
för innevarande mandatperiod senast den 29 januari 2003.  
 
Rektorsgruppen har föreslagit Swen-Ingvar Ekberg som ordinarie ledamot och 
Karl-Erik Olsson som ersättare. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att s-gruppen och borgerliga gruppen lämnar förslag 
på representanter till nämndens januarisammanträde. 
 
Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att utse Roland Andréasson (s) och Marie-Louice Norethun (m) till 
 ordinarie ledamöter i Intagningsnämnden för gymnasieskolan och 
 Kommunala vuxenutbildningen 
 
att utse Markus Alexandersson (s) och Bo Palmgren (c) till ersättare 
 samt   
 
att utse Swen-Ingvar Ekberg till ordinarie ledamot för rektorsgruppen 
 och Karl-Erik Olsson till ersättare. 
 
__________________ 
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Kommunfullm   1999.422 619 
A Eklund   
K Edvinsson  
I Bergström § 24 
Akten Förlängning av Skolplanen 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-24 om nu gällande skolplan. Denna plan 
gäller, enligt beslutet, t o m år 2002, varför arbetet med att utforma ny plan bör starta 
snarast möjligt, men med inriktningen att ett nytt underlag för beslut inte skall 
behöva forceras fram. 
 
Genom att prolongera nuvarande skolplan till dess kommunfullmäktige kan fast- 
ställa en ny plan, skapas sålunda tid för arbetet och tillika förhoppningen att en 
framåtblickande vital diskussion om den framtida förskole- och skolverksamheten  
i kommunen skall bilda utgångspunkt för en ny skolplan. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med utgångspunkt i ovanstående föreslås Barn- och ungdomsnämnden hemställa 
att kommunfullmäktige beslutar 
 
att nu gällande skolplan för åren 2000-2002 prolongeras till dess en ny plan 
 antas. 
 
Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
__________________ 
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§ 25 
Kurser och konferenser 
 
1. Kommunal Skolriksdag 
 
Kommunal Skolriksdag äger rum den 26-27 mars 2003 i Stockholm. 
Nämnden diskuterar representation vid konferensen. 
 
Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ordinarie arbetsutskott och representant 
för kd och mp får delta i konferensen. Om någon ordinarie är förhindrad medges 
att ersättare får delta. 
 
Ingrid Bergström meddelar vidare arrangemang kring resan. 
 
___________________ 
 
2. Utbildningsdag 5 februari 2003 på Gullberna Park 
 
Program till nämndens första utbildningsdag den 5 februari redovisas. 
 
Inbjudan med program skickas till ledamöterna. 
 
__________________ 
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§ 26 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 2002.196 042 
  § 169 
  Budget 2003 och planer 2004-2005 
 
Kommunfullmäktige 2003.22 024 
  § 173 
 
Kommunfullmäktige 2003.21 024 
  § 174 
  Ersättning för förlorade pensions-  
  förmåner för förtroendevalda   
  (fritidspolitiker)   
 
Kommunfullmäktige 2003.23 029  
  § 175 
  Förslag om frivillig redovisning av 
  förtroendevaldas bisysslor 
 
Kommunfullmäktige 1999.305 627 
  § 177 
  Kommunrådet - utvärdering och direktiv 
 
Kommunledningsförvaltningen 2002.426 028 
  Beslut om minnesgåva vid pensions-  
  avgång 
 
Skolverket 2002.326 631 
  Genomförd tillsyn över utbildningen vid 
  Skolveckohemmet Riggen AB i   
  Karlskrona kommun 
 
Skolverket  2002.327 047 
  Beslut om fastställande av statsbidrag 
  bidragsåret 2003  
 
Skolverket 2002.232 609 
  Statistik om slutbetyg från grundskolan 
  våren 2002 
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Specialpedagogiska institutet 2002.270 047 
  Preliminär fördelning av medel för   
  Särskilda insatser på Skolområdet (SIS 
  budgetåret 2003.  
  Karlskrona kommun tilldelas 383.000 
  kronor för sjukhusundervisning vid 
  somatisk avdelning. 
 
Kammarrätten i Jönköping Komplettering till överklagande av 
  Länsrättens i Blekinge dom beträffande  
  yrkande om upphävande av barn- och 
  ungdomsnämndens i Karlskrona beslut 
  angående skolskjuts. 
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Sammanträdesprotokoll daterat 
  2002-12-18 
 
Förskole- och grundskoleenheten Läsårstider 2003/2004 för förskole- och 
i Ronneby kommun grundskoleenheten 
 
Barn- och utbildningsnämnden i Läsårstider 2003/2004 för grundskola 
Sölvesborg och särskola i Sölvesborg. 
 
__________________ 
 
  
  
 



  

    26 februari 2003  
   
 
  
 
 
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 

den 26 februari 2003 
 
§ 27  Aktuell information 

- Köredovisning (S Ohlsson) 
- Handikappolitiska programmet (S Ohlsson) 
- Redovisning av försök med ökad grundbemanning (L Dehlin) 

 
 § 28  Delegeringsärenden 
 
 § 29  Bokslut per den 31 december 2002 (P Olsson/S Petersson/A-C Östbergh) 
 
 § 30  Uppföljning och utvärderingsplan för år 2003 (A Eklund) 
 
 § 31  Förslag om ändring av dag för nämndens marssammanträde till måndagen  
   dem 31 mars 
 
 § 32  Skolplanen 
 
 § 33  Kurser och konferenser 

- Kommunal Skolriksdag 
- Utbildningsdag 12 mars 2003 

   
   
  § 34
 
 Övriga ärenden   

- Möjlighet för kommunalt anställda dagbarnvårdare att ha de egna                    
barnen placerade i hemmet 

  
 § 35  Anmälningsärenden 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  26 februari 2003       1
   
 
 
 
 
Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 – 15.45 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m)  2:e vice ordförande §§ 27-35 

 Roland Andréasson (s)  §§ 27-35 (föredragning) 

 Eva-Britt Dahlström (s)          
 André Gustavsson (s)  §§ 27-35 

 Eva-Marie Malmgren (s) 
 Jeanette Petersson (s) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)  
 Bo Palmgren (c) 
 Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare  Jens Petersson (s)   

 Magnus Manhammar (s) §§ 27-35 (beslutssammanträde) 

 Marie-Louice Norethun (m) §§ 27-35 (föredragning) 

 Lennart Svantesson (kd) 
 
Ersättare Magnus Manhammar (s) §§ 27-35 (föredragning) 

 Jörgen Aronsson (s)  
 Anna Sandell (s)  §§ 27-35 (föredragning) 

  
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Stefan Petersson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Lena Dehlin  personalsekreterare 
 Anita Söderström  vik nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Ulla Ståhl  rektor Sunnadals ro 
 Marina Ericsson  rektor Sunnadals ro 
 Asta Abrahamsson  rektor Spandelstorps ro 
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Utses att justera Eva-Britt Dahlström   
Justeringens plats  
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-03-06 kl 13.15 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter      Paragrafer 27-35
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare       _______________________________________    
    
 
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 
2003-03-07 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Anita Söderström 
____________________________________________________________________________ 
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§ 27 
Aktuell information 
 

Ulla Ståhl 1. Presentation av Sunnadals rektorsområde 
Marina Ericsson 

Rektorerna Ulla Ståhl och Marina Ericsson informerar om sitt rektorsområde och om 
pågående ombyggnad till en modern framtidens skola. Elevvårdsteamet berättar om 
sitt arbete. Vidare informeras om ett speciellt läsinlärningsprojekt. 
Därefter ges ledamöterna möjlighet att under förmiddagen besöka de olika 
verksamheterna och den nya idrottshallen. 
 

S Ohlsson 2. Köredovisning 2003.102 611 
Akten 

Köredovisning t o m januari månad 2003 redovisas. Redovisningen omfattar  
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna  
1-5 år är 35  varav 7 är barn till  arbetssökande och 8 till  föräldralediga. Framtida 
känd väntelista t o m  oktober månad är 359  barn, varav 44 är barn till arbets-
sökande och 6 till föräldralediga. Dessutom finns 7 barn i passiv kö. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 11 barn och framtida känd väntelista t o m 
oktober månad 2003 är 16 barn samt 13 i passiv kö.  
 
Ordföranden tar informationen till protokollet och framhåller tryggheten i vetskapen 
att  hanteringen av barnomsorgskön och de behov som finns och kommer framöver 
sker med god insikt och eftertanke. 
 

S Ohlsson 3. Handikappolitiska programmet 
 
Eva-Britt Dahlström (s) redovisar från möte med Handikapprådet, varvid bl a 
informerades om Lättläst språk. Detta material kommer att tillställas nämnden. 
 

L Dehlin 4. Redovisning av projekt ökad grundbemanning  2002.201 026 
A Abrahamsson 
Akten  Lena Dehlin redovisar projektet Ökad grundbemanning. Bakgrunden till projektet är 

de ökande ohälsotalen i kommunen. Avsikten är att hitta orsaker och metoder för att i 
första hand stoppa ökningen och sedan kunna minska omfattningen av sjukskriv-
ningarna.  
 
En grupp bestående av representanter från arbetsgivaren, fackliga organisationer, 
försäkringskassan och kommunhälsan har bl a tagit fram förslaget om ökad 
grundbemanning på utvalda arbetsplatser. Med utgångspunkt från en  sjukskrivnings-
inventering våren 2002 valdes fem områden ut; Spandelstorps fritidshem, Thunells 
förskola, år 7-9 på Jändelskolan, Särskola och städ inom vissa enheter vid Trossö 
rektorsområde. 
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forts. § 27 
 
Berörd personal fick besvara en enkät angående sin arbetssituation innan projektet 
startade och en enkät fyra månader senare. 
 
Asta Abrahamsson redovisar hur projektet utfallit i Spandelstorps rektorsområde. 
 
Sammanfattningsvis konstateras att personalen upplever sin arbetssituation mindre 
stressig i dag. De hinner med sina arbetsuppgifter på ett bättre och mer tillfreds-
ställande sätt och upplevelsen av psykosomatiska besvär har minskat. 
 
Satsningen på projektet med ökad grundbemanning visar på mycket positiva 
förändringar för den enskilde och även för arbetslagen. Barn- och ungdomsnämnden 
kommer att få ta del av slutrapport efter sommaren 2003. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_____________________ 
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§ 28 
Delegeringsärenden 
 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Lönetillägg för planering och samordning av förskole- 2003.85 024 
verksamhet i Nättraby rektorsområde  
 
Ändring av ovanstående beslut. 2003.85 024 
 
Förordnande att biträda rektor inom Fridlevstads rektors- 2003.39 023 
område   
   
Avskrivning av kundfordringar år 2002 2002.89 049 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings- 
ärendena. 
 
_____________________ 
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Kommunstyr.       2002.119 042 
P Olsson    
S Petersson § 29 
A-C Östbergh Bokslut per den 31 december 2002 
Akten 

Ansvarsområde 
Bokslutet för år 2002 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. Verksamhetsansvaret 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 fyra friskolor och 10 kooperativa enheter med förskola m m.  
Fr o m 2003 kommer även två verksamheter inom förskoleverksamheten att drivas 
av två fristående entreprenörer. Det administrativa arbetet sker framförallt på barn- 
och ungdomskontoret och på sex administrativa centrum. 
 
Ekonomiskt utfall 
Verksamhetens nettobudget för år 2002 omfattar 670 mkr. Kommunen finansierar  
ca 88 % och föräldraavgifter, statsbidrag och hyresintäkter står för merparten av 
resterande del. 
Investeringsutrymmet har under året varit 9,3 mkr av vilket 7,7 mkr har nyttjats. 
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 9 % utgörs av material, läromedel, och livsmedel samt 9 % av 
bidrag för kooperativ/friskolor m m. 
 
Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,2 mkr. Överskottet 
uppgår till 0,3 % av budgetomslutningen. 
 
De största avvikelserna finns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter,  
rektorsområdena, finansiella intäkter, skolskjutsar, centrala kostnader, resurs- 
skolan, resurscentrum, lokaler och nämndadministration. 
Rektorsområdena uppvisar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,7 mkr. 
Merparten av den positiva förändringen av semesterlöne- respektive ferielöneskulden 
på ca 2,4 mkr har fördelats ut till rektorsområdena, vilket är en av orsakerna till 
områdenas resultat.  
 
Bokslutet omfattar förutom ovanstående ansvarsområden och ekonomiskt utfall även  
- IT-satsningar 
- volymutveckling 
- verksamhetsåtgärder 
- miljöredovisning 
- framtiden 
- verksamhetsmått 
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- balansräkning 
- resultaträkning 
- finansieringsanalys 
- nyckeltal – bokslut 2002. 
 
Viktiga händelser under år 2002 har varit: 
- kontinuerlig uppföljning av verksamheten 
- utvärdering i form av verksamhetsbesök                                                              
- kvalitetssäkring av skolhälsovården 
- IT i skolan (ITiS) 
- fokusgrupper inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
- redovisning av ohälsotal 
- redovisning av stödbehov för pojkar och flickor enligt 3-R metoden 
- inhämtning av uppfattning och värderingar kring måluppfyllelse 
- kompetensutveckling med koncentration på målformulering, utvärdering och 
 hälsofostran  
- analys av fortbildningsbehov i arbetslagen med hjälp av EU-bidrag 
- kurs i forskningsmetodik 
- deltagande i skolprojekt ”Naturvetenskap och teknik för alla” 
- deltagande av seniorer på skolor och förskolor 
- tjänstemannarepresentation i ungdomsrådet 
- om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan (beräknas klar 2003) 
- entreprenadupphandling av två förskolor 
- införande av maxtaxa 
- nya reformer som omfattar rätten till förskoleverksamhet för barn till 
 föräldralediga eller arbetslösa 
- sista delen av reformen inför en avgiftsfri allmän förskola för 4-5 åringar 
- deltagande i nationella utvecklingsinsatsen ITiS 
- nya förskolor har startat i Rödeby, Fågelmara och Ramdala. Ett provisorium 
 har öppnat på Gullberna Park och  två provisorier i Lyckeby. Vedeby förskola 
 startar 2003  
- barn- och ungdomsmässa 
- deltagande i rekryteringsdagar samt anordnande ”rekryteringsevent”  
- kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön samt arbetsmiljöarbetet  
 
Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att godkänna 2002 års bokslut samt överlämna detsamma till kommunstyrelsen. 
 
Protokollsanteckning 
Ordföranden tackar tjänstemän, ledning och personal som på ett positivt sätt 
medverkat till att nämnden fått ett gott bokslutsresultat. 
_______________ 
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       2003.103 619  
    
A Eklund 
A Ottosson § 30 
I Bergström Uppföljning - utvärderingsplan år 2003 
Akten 

Arbetsutskottet föreläggs förslag till uppföljnings- och utvärderingsplan 
för år 2003. Planen innehåller vissa delar som återkommer årligen och vissa 
delar som avser att komplettera helhetsbilden utifrån tidigare års kvalitets- 
arbete. 
De delar som avser att mäta eller beskriva tillståndet i den pedagogiska 
verksamheten utgår ifrån mål i läroplanerna (Lpfö, Lpo). 
 
Uppföljningar/utvärderingar som föreslås specifikt för innevarande år är 
markerade med *. 

 
Uppdragsgivare Uppföljning/utvärdering 
Externa uppdrag 1. Skolverkets SCB-statistik. 

2. Redovisning av lokal arbetsplan. 
3. Kvalitetssäkring skolhälsovården. 
4. Kvalitetsredovisning. 
5. Skolutvecklingsavtalet (ÖLA)*. 

Kommunövergripande 
uppdrag 

6. Personalstatistik. 
7. Psykosocial enkät. 
8. Uppföljning av maxtaxa och andra reformer 
   (även uppdrag från BUN)*. 
9. Uppföljning marknadsföring/informations- 
    aktiviteter (även uppdrag från BUN). 
10.Sammanställning skyddsarbete/arbetsmiljö. 

Ekonomi/budget 11. Budgetuppföljning. 
12. Delårsbokslut. 
13. Bokslut/verksamhetsberättelser. 

BUN:s uppdrag 14. Redovisning av servicenivå avseende  
      förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 
15. Öppen förskola – nyttjande, konsekvenser av  
      allmän förskola*. 
16. Uppföljning av barnolycksfall. 
17. Uppföljning av sommarskolans elever i  
      gymnasiet*. 
18. Uppföljning av elever med bristande motivation*. 
19. Verksamhetsbesök i fyra rektorsområden.  
      Vårterminen Montessori och Holmsjö.  
      Höstterminen Sturkö och Nättraby. Fokus på  
      läroplanens kapitel 2.2 Kunskaper: ”integrera  
      kunskaper i olika former”, ”förståelse för andra  
      kulturer”, ”väl underbyggda val av fortsatt  
      undervisning”. 
                                                   
 
 



 
 
 
 
20. Kvalitet i förskola*. 
21. Kvalitet i fritidshem*. 
22. Kompetensutvecklingsplan – tre nivåer*. 
23.”Framtidens skola” –utvecklingsperspektiv*. 
24. Elevinflytande – tillståndet*. 
25. Attitydundersökning år 9*. 
26. Datortäthet. 
27. Resurstilldelning friskolor*. 

Verksamhetsutfall/resultat 28. Kartläggning av elever med läs- och skriv- 
      svårigheter 
29. Utvärdering av resultat i svenska, matematik  
      och engelska (förskoleklass, år 1, 2, 3, 4, 6, 
      7 och 8). 
30. Nationella prov i svenska, matematik och  
      engelska (år 2, 5, 7 och 9). 
31. Betygsuppföljning. 

 
 
 

Beslutförslag 
Nämnden framför synpunkter på förslaget. Ordföranden konstaterar att två 
möjligheter föreligger, dels att fastställa förslaget till Uppföljnings- och 
utvärderingsplan år 2003 och dels att återremittera ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet angående förslag till Uppföljnings- och utvärderingsplan 
för år 2003. 
 
_______________________ 
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§ 31 
Ändrad sammanträdesdag i mars 2003 
 
Med anledning av att Kommunal Skolriksdag infaller samma datum som 
nämndens marssammanträde föreslår ordföranden att sammanträdet flyttas till 
måndagen den 31 mars. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ändra datum för nämndens 
marssammanträde till måndagen den 31 mars 2003. 
 
_______________________ 
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  2003.104 619 
§ 32 
Skolplanearbetet 
 
Ordföranden föreslår att den nya skolplanen för Barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter skall arbetas fram av en grupp nämndsledamöter. Förslagsvis tre 
ledamöter från socialdemokraterna, 1 ledamot från vänsterpartiet, 1 ledamot från 
miljöpartiet och 4 ledamöter från det borgerliga blocket. 
 
Till denna grupp ska adjungeras representanter från Barn- och ungdomskontoret samt 
vid behov även andra representanter exempelvis rektorer, revisorer etc. 
 
Skolplanen skall vara ett politiskt dokument med utgångspunkt från läroplanerna. 
Målsättningen är att skolplanen skall vara klar för presentation under våren 2003. 
 
Förslag på ledamöter skall lämnas vid nämndens februarisammanträde. 
 
------------------------------- 
 
Tjänstemannaförslag 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
att en arbetsgrupp som ska arbeta fram ny skolplan bildas, 
 
att representationen i arbetsgruppen ska vara tre ledamöter från 

socialdemokraterna, en från vänsterpartiet, en från miljöpartiet samt en 
representant från respektive borgerligt parti 

 
 att utvecklingschefen samt pedagogisk samordnare adjungeras till arbetsgruppen 

och att vid behov även adjungera representanter från rektorerna, revisionen eller 
andra samt 

 
 att målsättningen är att skolplanen ska vara klar för presentation och beslut under 

våren 2003. 
 
 Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om nämnden kan besluta enligt tjänstemanna-
förslaget. 
Annicka Engblom (m) meddelar att den borgerliga gruppen ej kommer att delta i 
skolplanearbetet med föreslagen representation utan kommer att arbeta fram ett eget 
förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
i enlighet med ovan redovisat tjänstemannaförslag, med undantag av representation 
från borgerliga gruppen. 
 
____________________
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§ 33 
Kurser och konferenser 
 
1. Utbildning för nämndsledamöter 
 
 
Den 12 mars planeras ytterligare en utbildningsdag. Förmiddagen kommer att ägnas 
åt verksamhetsbesök i Trossö rektorsområde och eftermiddagen åt fördjupning 
avseende skollag och läroplaner m m. 
 
Nästkommande utbildningsdag kommer att ägnas åt ekonomi och budgetarbete. 
 
___________________ 
 
2. Kommunal Skolriksdag 
 
Annicka Engblom (m) meddelar att ingen av moderaterna har möjlighet att  
delta i Kommunal Skolriksdag den 26-27 mars 2003. Platsen överlåts till  
Jan-Olof Petersson (fp). 
_________________ 
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§ 34 
Övriga ärenden 
 
Annicka Engblom (m) lämnar förslag från borgerliga gruppen 
 
att införa möjlighet för kommunalt anställda dagbarnvårdare att ha de egna barnen 
placerade i hemmet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar till sig förslaget. Ordföranden föreslår borgerliga 
gruppen att lämna in en motion i ärendet. 
 
___________________ 
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§ 35 
Meddelanden 

 
 Kommunstyrelsen 2003.110 103 
  § 26 
  Begäran om avvikelse från kommunens 
  grafiska profil vad gäller handikappför- 
  valtningens bilar 
 
 Kommunstyrelsen 2003.109 005 
  § 30 
  IT-utvecklingsmiljö 
 
 Kommunstyrelsen 2003.108 005 
  § 31 
  Hyrköp av datorer inom Karlskrona kommun 
 
 Kommunstyrelsen 2003.107 420 
  § 36 
  Miljöbokslut för år 2002 
  
 Kommunfullmäktige 2003.90 102 
  § 1 
  Avsägelser av kommunala uppdrag  
  Annika Andersson (s) har den 29 november  
  2002 avsagt sig uppdraget som ersättare i  
  Barn- och ungdomsnämnden 
 
 Kommunfullmäktige 2002.119 042 
  § 5 
  Budget- och verksamhetsuppföljning för 
  oktober månad 2002 
 
 Kommunfullmäktige 2003.91 252 
  § 6 
  Köp av fastigheten Fredriksdal 8:11 i 
  Karlskrona kommun 
 
 Kommunfullmäktige 2003.92 003 
  § 9 
  Reglemente för Karlskrona kommuns kris- 
  ledningsnämnd, ny lag om extraordinära 
  händelser 
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forts § 35 
 
Kommunrevisionen 2000.182 627 
  Revisionsrapport FA-02 –Granskning av 
  Kultur- och fritidsnämndens projekt Ung 200 
 
Kommunrevisionen 2000.182 627 
  Komplettering till Revisionens rapport  
  Ung 200  
 
Arbetsmiljöverket 2003.51 629 

 Besked efter arbetsskadeutredning den  
 14 november 2002 vid Östra Torpskolan 
 

Till Kommunstyrelsen 2002.211 042 
  Uppföljning av införande av maxtaxa inom 
  barnomsorgen och lagen om rätt till barn- 
  omsorg under föräldraledighet och arbets- 
  löshet, kvartal 3 
 
Till Kommunstyrelsen 2002.211 042 
  Uppföljning av införande av maxtaxa inom 
  barnomsorgen och lagen om rätt till barn- 
  omsorg under föräldraledighet och arbets- 
  löshet, kvartal 4 
 
Till Länsrätten i Blekinge Län 2003.001 623 
  Yttrande i ärende angående skolskjuts för 
  elev i år 8, mellan Aspö och Vedeby 
 
Till Länsrätten i Blekinge Län 2003.001 623 
  Yttrande i ärende angående skolskjuts för 
  elev i år 1, mellan Nättraby och Fridlevstad 
 
Till Samhällsbyggnadsför- 2003.71 214 
valtningen, Karlskrona Angående programsamråd avseende över-

siktsplaneprogram och detaljplan för Rosen- 
  holm med omgivningar 
 
Till Samhällsbyggnadsför- 2002.159 214 
valtningen, Karlskrona Yttrande under granskningsskedet av detalj- 
  plan för kv Havfrun m fl, Västerudd 
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forts § 35 
 
Till Samhällsbyggnadsför- 1999.92 214 
valtningen Yttrande under granskningsskedet av detalj- 
  plan för Pottholmen, etapp 1 
 
Lokala styrelsen Sturkö Protokoll från sammanträde 2003-01-27 
 
__________________ 
 
  

 
  
        

 
 
 

                          
  



 31 mars 2003 
 
 
  
 

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 31 mars 2003 
 
§ 35 Aktuell information 
 - Information från Spandelstorps rektorsområde  
 - Handikappolitiska programmet 
 - Information om ungdomars levnadsvillkor (utgår) 
 
§ 36 Delegeringsärenden 
 
§ 37 Budgetuppföljning februari 2003 
 
§ 38 Medfinansiering av projekt ”Mötesplats Trossö” 
 
§ 39 Yttrande över motionen ”Guldboken” 
 
§ 40 Yttrande över ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en 
 fristående förskoleklass och en fristående särskola i Karlskrona kommun 
 
§ 41 IT-plan för Barn- och ungdomsnämndens administration 
 
§ 42 Förslag beträffande ledningsfrågor 
 
§ 43 Förslag till ändring av organisationen i Jämjö samverkansområde 
 
§ 44 Övriga ärenden 
 - Val av ordförande/ledamot i Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 
 
§ 45 Anmälningsärenden 
 
§ 46 Avtackning 
 
_____________________   
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 08.30 - 15.10 
 
Beslutande Patrik Hansson (s)  ordförande  
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m)  2:e vice ordförande 
 Eva-Britt Dahlström (s)          
 André Gustavsson (s)   
 Eva-Marie Malmgren (s) §§ 36-46 beslutssmtr 
 Jeanette Petersson (s) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Karin Landquist (kd) 
 Bo Palmgren (c) 
 Arto Valtonen (v) §§ 36-46 beslutssmtr   
 Marcel Abedini (mp) §§ 35-41 föredragning 
 
Tjänstgörande ersättare  Jens Petersson (s)  
 Magnus Manhammar (s) 
 Marie-Louice Norethun (m) §§ 35-41 föredragning 
 Per Gerdstigen (m)  §§ 36-46 beslutssmtr 
 Hanna Bengtsson (s)   
 Reine Svensson (v)  §§ 35-41 föredragning 
 
Ersättare Jörgen Aronsson (s)  
 Anna Sandell (s)  §§ 36-46 beslutssmtr 
 Roy Jakobsson (s) 
 Per Gerdstigen (m)  §§ 35-41 föredragning 
 Lennart Svantesson (kd) 
 Peter Christensen (c)  §§ 35-41 föredragning 
 
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Stefan Petersson  ekonomichef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Anita Ottosson  pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Rolf Bengtsson  rektor/Spandelstorp § 35 

 Asta Abrahamsson  rektor/Spandelstorp § 35 

 Kerstin Almström  rektorsassistent/Spandelstorp § 35 
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Utses att justera André Gustavsson   
 
Justeringens plats  
och tid Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-04-07 kl 15.00 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter      Paragrafer  35-46
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare       _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
2003-04-08 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
 
____________________________________________________________________________ 
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R Bengtsson 
A Abrahamsson § 35 
K Almström Aktuell information 
I Bergström 

1. Information från Spandelstorps rektorsområde  
 
Ledningen för Spandelstorps rektorsområde har inbjudits till nämnden för att 
ge nämnden en information om området. 
Rolf Bengtsson, Asta Abrahamsson och Kerstin Almström presenterar de olika 
verksamheterna inom området. 
 
I Spandelstorpskolan finns tre enheter med vertikala arbetslag från förskoleklass  
t o m år 5.  
Spandelstorpskolan satsar på musik, teater och drama. 
I Spandelstorp integreras särskolan/träningsskolan i verksamheten i den mån det är 
möjligt. Spandelstorpskolan är väl handikappanpassad. I området finns en 
klubbverksamhet som är öppen både för inskrivna barn och andra som vill besöka 
denna.  
I området finns 10 förskoleavdelningar integrerade och tre familjedaghem. 
Kättilsmåla skola satsar mycket på natur- och friluftsliv och tar tillvara den fina 
miljön kring skolan. 
 
Från år 6 t o m år 9 går barnen i Vedebyskolan, men lärarna följer medbarnen upp 
någon årskurs. Vedebyskolan är kommunens största enhet för de senare åren. 
Arbetsorganisatoriskt har eleverna stort inflytande över sin undervisning genom 
”elevens tid” samt genom att flextid införts. 
Resursarbetslaget jobbar tillsammans kring de elever som har särskilda behov. 
Vedebyskolan har en särskild idrottsprofil och satsar på bordtennis, fotboll och 
handboll. 
Skolan deltar i årliga utbyte med andra länder. 
 
Föräldraföreningen lägger ner mycket jobb och kraft och är mycket aktiva i olika 
frågor.  
Området har en mobbingplan/trygghetsplan och ett förtroenderåd bestående av 
två föräldrar som är beredda och tillgängliga både i skolan och per telefon när 
problem uppstår. 
 
Både barn, personal och föräldrar känner väl till områdets mobbingplan och 
värdegrundsplan och dessa finns tillgängliga på många olika ställen och detta bidrar 
till att alla är rädda om lokalerna och varandra. 
 
Ordföranden tackar för informationen.   

 ____________________ 
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forts § 35 
 
2. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
____________________ 
 
 
3. Information om ungdomars levnadsvillkor 
 
Informationen utgår. 
 
Arbetsutskottet kommer att få ta del av informationen vid arbetsutskottets     
sammanträde den 10 april. 
 
___________________ 
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 § 36 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal; Vik rektor i Spandeltorps rektors- 2002.5 023 
område 030301--0430    
 
Lön för nyanställd personal  2003.124 024 
 
Ersättning för utredningsuppdrag vid Barn- och  2003.125 024 
ungdomsförvaltningen 030301--0331 
 
Dispens för förskoleplacering före ett års ålder 2003.132 606 
 
Anpassad studiegång och placering i särskild under- 
visningsgrupp år 7-9 i Kronotorps rektorsområde  
läsåret 2002/03 
 
Anpassad studiegång och placering i särskild under- 
visningsgrupp år 6-9 i Spandelstorps rektorsområde  
läsåret 2002/03  
 
Anpassad studiegång och placering i särskild under- 
visningsgrupp år 7-9 i Lyckeby rektorsområde  
läsåret 2002/03 
 
Beslut om lov mer än 10 dagar för elev i klass 6 i  
Nättraby rektorsområde  
 
Beslut om ledighet för två elever i år 6 och 7 tillhörande  
Kronotorps rektorsområde i sammanlagt 15 dagar  
 
Anpassad studiegång för elever i år 8 i Rödebyskolan 
läsåret 2002/03 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2003.119 042 

 
Kommunfullm.  
Kommunstyr. § 37 
P Olsson Budgetuppföljning januari-februari 2003  
S Petersson 
Akten Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 783,8 mkr,  

varav kommunbidraget utgör 698,5 mkr. Övriga externa och interna intäkter  
utgör 85,3 mkr.  
 
Resursfördelningen till de 13 rektorsområdena med förskola/grundskola utgör  
514,4 mkr. 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2002 ett positivt ekonomiskt 
resultat på 2,2 mkr. 
 
De största avvikelserna fanns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter, gemen-
samma personalkostnader, rektorsområdena, finansiella intäkter, skolskjutsar, 
resursskolan, resurscentrum, central administration inkl nämnd samt lokaler. 
 
Rektorsområdena uppvisade sammantaget en budgetavvikelse om ca +2,7 mkr och 
Särskolan hade en budgetavvikelse om ca 0,1 mkr. 
 
Den positiva semesterlöneskulden på ca 2,7 mkr hänför sig huvudsakligen till 
rektorsområdena. 
 
Internbudget/resursfördelning 2003 
Under 2003 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell  
som togs fram till budget 2001. Modellen skall ge rektorsområdena stabila 
budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksam-
hetsårets start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och 
regleras per tertial. Justering för att kompensera eventuella löneökningar sker under 
året. 
 
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för att delvis täcka det utökade 
behovet av barnomsorg på grund av demografiska förändringar samt för att täcka 
ökade hyreskostnader på Sunnadalsskolan. 
 
I jämförelse med 2002 har det tillkommit ett flertal faktorer som innebär en fördyring 
för nämnden under 2003. Tappet av elever till friskolor innebär en ökad kostnad med 
5,8 mkr. 
Hittills under året har den demografiska ökningen inom barnomsorgen inneburit  
en ökad kostnad med 2,2 mkr. 
Därutöver tillkommer ökade pc-avgifter 1,2 mkr, ökade kapitalkostnader 0,6 mkr, 
ökade skolskjutskostnader 1,0 mkr, ramjusteringar samt andra kommungemensamma 
kostnader på 1,5 mkr. Totalt har kostnaderna ökat med 12,3 mkr. 
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Dessutom tillkommer kostnader för utbyggnaden av barnomsorgen under senare 
delen av året med 1,8 mkr. Totalt är kostnaden för utbyggnaden av barnomsorgen av 
demografiska skäl 9 mkr. 
För effekterna av ökad vistelsetid i barnomsorgen, 3,5 avdelningar, beräknas 
kostnaden till 3,8 mkr. 
Behoven enligt ovan är totalt 17,9 mkr. 
 
Obalansen kan delvis åtgärdas genom att en reserv om 2,5 mkr löses upp samt genom 
anpassning centralt eller i verksamheten. Förvaltningens bedömning är att 4,3 mkr kan 
mötas med budgetanpassning. 
Att möta återstående obalans, 11,1 mkr, med budgetanpassning, företrädesvis i skolan, 
bedömer förvaltningen som orimligt och till den del det är möjligt, mycket allvarligt ur 
kvalitetssynpunkt. 
 
Händelser under 2003 
Under 2003 införs allmän förskola för 4-5 åringar. I samband med detta har förskolor 
öppnats i Lyckeby, Nättraby, Jämjö, Tving och Fridlevstad. I augusti startar ytterligare  
en förskoleavdelning i Rödeby. Planering för en förskoleavdelning på Sturkö pågår. 
Familjedaghemmen har, för att bedriva allmän förskola, kompletterats med 
förskollärartjänster på sju platser i kommunen. 
I januari utökade också Skärgårdens föräldrakooperativa förskola sin verksamhet med 
en avdelning. 
 
Prognos för 2003 
Konsekvenserna av barnomsorgsreformerna kommer, enligt fullmäktigebeslut, att 
beskrivas i särskilda uppföljningar kvartalsvis. 
 
Prognosen grundar sig på vad som framkommit i samband med internbudgetarbetet 
inför 2003 och analys av bokslutet för år 2002. 
 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos för 2003 slutar på  
-11,1 mkr, vilket i sin helhet är hänförligt till rektorsområdena. 
Orsaker som anges är obalans mellan tilldelade medel och den verksamhet som 
bedrivs i rektorsområdena samt kända förändringar inom barnomsorg och förskola. 
Prognos för barnomsorg och förskola beräknas till -5,6 mkr och för grundskola  
-5,5 mkr. 
 
Exempel på tekniska möjliga, men av förvaltningen bedömda olämpliga anpass- 
ningar redovisas i beslutsunderlaget.  
 

 Investeringsbudgeten 
Investeringsbudgeten är totalt på 6,0 mkr. Till detta kommer 400 tkr som inte 
utnyttjades under 2002 för utrustning/inventarier till skolbiblioteken i Tving och 
Ramdala.  
I reserv för inventarier vid förskoleutbyggnad finns ytterligare 1,1 mkr. 
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För de provisorier som planeras inom barnomsorgen till hösten finns ytterligare 
investeringsbehov om 450 tkr till inventarier, samt om del av Kungsmarksskolan  
tas i bruk som ett av dessa provisorier tillkommer 500 tkr till ny värmekälla. 
 
Sammanfattning 
I budget 2003 äskades 9 mkr för den demografiska utbyggnaden. Av dessa har 
förvaltningen hittills omdisponerat 2,2 mkr från egna medel samt planerat använda den 
reserv som finns under kommunstyrelsen, 5 mkr. 
Kostnaden för 7,5 - 8,5 förskoleavdelningar beräknas med delårseffekter bli 5,3 mkr 
för 2003. 
 
Då rektorsområdena genomfört de av förvaltningen godkända besparingarna kommer 
det ändå att finnas obalanser kvar. Ytterligare anpassningar kommer kvalitetsmässigt 
att drabba undervisningen, främst de barn som har behov av särskilt stöd. 
Även efter ovanstående åtgärder kvarstår obalans som kräver mer omfattande åtgärder 
som exempelvis skolnedläggningar. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden  föreslå besluta 
1.att överlämna budgetuppföljning för januari-februari 2003 till kommunstyrelsen   
 
2.att hos kommunstyrelsen begära att de 5 mkr som avsatts till demografisk 
utbyggnad överförs till nämnden 
 
3.att hos kommunstyrelsen begära att de 1,4 mkr som finns avsatta för ökade 
hyreskostnader för Sunnadalsskolan överförs till nämnden 
 
4.att  hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2003 utökas med   
400 tkr med anledning av ej utnyttjade investeringsmedel 2002 som avser inventarier 
till skolbiblioteken i Tving och Ramdala 
 
5.att hos kommunstyrelsen begära att få disponera del av, 400 tkr, av de investe-
ringsmedel som finns i reserv för inventarier vid förskoleutbyggnad. Begäran avser 
förskoleavdelningar i Jämjö och Rödeby samt på Hasslö (2 avd) 
 
6.att  hos kommunstyrelsen begära budgettillskott på 11,1 mkr. 
 
Yrkanden 
Markus Alexandersson (s) yrkar att 6:e attsatsen ändras till 
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat. 
 
Annicka Engblom (m) yrkar som tilläggsförslag att Barn- och ungdomsnämnden 
uppdrar åt förvaltningen att  redovisa kostnader för skola respektive barnomsorg var 
för sig. 
Arto Valtonen (v) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  
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Propositionsordning 
 
Ordföranden konstaterar att beträffande attsatserna 1 - 5 föreligger endast 
ett förslag, dvs tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beträffande attsats 6 föreligger två förslag; tjänstemannaförslaget biträtt av Arto 
Valtonen och Markus Alexanderssons ändringsförslag. 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Markus Alexanderssons förslag. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som biträder tjänstemanna- 
förslaget röstar ja, den som biträder Markus Alexanderssons ändringsförslag 
röstar nej. 
  Ja Nej 
Patrik Hansson (s)  1 
Markus Alexandersson (s)  1 
Annicka Engblom (m)  1 
Eva-Britt Dahlström (s)  1 
André Gustavsson (s)  1 
Eva-Marie Malmgren (s)  1 
Jeanette Petersson (s)  1 
Jan-Olof Petersson (fp)  1 
Karin Landquist (kd)  1 
Bo Palmgren (c)  1 
Arto Valtonen (v) 1 
Jens Petersson (s)  1 
Magnus Manhammar (s)  1 
Per Gerdstigen (m)  1 
Hanna Bengtsson (fp)  1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 1 ja-röst mot 14 nej-röster beslutat i enlighet 
med Markus Alexanderssons förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Annicka Engbloms tilläggsförslag 
beträffande särredovisning av kostnader för skola och barnomsorg.  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå tilläggsförslaget. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för tilläggsförslaget. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
1.att överlämna budgetuppföljning för januari-februari 2003 till kommunstyrelsen   
 
2.att hos kommunstyrelsen begära att de 5 mkr som avsatts till demografisk 
utbyggnad överförs till nämnden 
 
3.att hos kommunstyrelsen begära att de 1,4 mkr som finns avsatta för ökade 
hyreskostnader för Sunnadalsskolan överförs till nämnden 
 
4.att  hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2003 utökas med  400 
tkr med anledning av ej utnyttjade investeringsmedel 2002 som avser inventarier till 
skolbiblioteken i Tving och Ramdala 
 
5.att hos kommunstyrelsen begära att få disponera del av, 400 tkr, av de investe-
ringsmedel som finns i reserv för inventarier vid förskoleutbyggnad. Begäran avser 
förskoleavdelningar i Jämjö och Rödeby samt på Hasslö (2 avd) 
 
6.att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat. 
 
________________________ 
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A-C Olsson   2003.94 049 
A-L Cederström      
Idrott- o fritidsn. 
Socialnämnd § 25 
Utbildn nämnd Yttrande angående Projekt - Mötesplats Trossö 
S Petersson 
Akten Jäv 
 Karin Landquist (kd) anmäler delikatessjäv och deltar ej i beredning och beslut. 
  
 Under 2001 föreslogs från Ungdomsrådet att en mötesplats på Trossö skulle 
 tillskapas för att få en central mötesplats och för att minska busliv och skadegörelse. 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslog i budget 2003 att medel skulle avsättas till 
ovanstående. Förslaget avslogs från Kommunstyrelsen men direktiven från 
kommunalråden i rotel 1 och 2 har varit att projektet skall samfinansieras av berörda 
förvaltningar. 
 
Projektet har, enligt Ungdomsrådets önskemål, behov av medel motsvarande en miljon 
kronor. För dessa pengar skall en lokal, Ronnebygatan 4 fd Teliabutiken, inventarier 
upphandlas och personal motsvarande 1,5 tjänst finansieras.  
Ungdomsrådet skall tillse att ungdomar och deras föräldrar är delaktiga i projektet och 
representanter från varje skolområde skall ideellt arbeta vid öppethållandet. 
 
Externa medfinansiärer söks till projektet och skulle sådan komma in i projektet kan 
den interna finansieringen reduceras. 
 
Projektet föreslås pågå under 2003 för att sedan utvärderas och därefter kan en 
eventuell förlängning diskuteras. 
 
Kostnaderna för de fyra ingående förvaltningarna (Idrott- och fritid, Barn- och 
ungdom, Utbildning samt Socialförvaltningen) uppgår till 800 tkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att medfinansiera Projektet – Mötesplats Trossö under 2003 samt 
 
att  200 tkr avsätts 2003 till projektet från nämndens reserv. 
 
Yrkanden 
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Arto Valtonen (v) yrkar följande tilläggsförslag 
att  vid en eventuell fortsättning av projektet bör finansiering av detsamma tas med i 
de centrala budgetförhandlingarna. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar avslag på Arto Valtonens tilläggsförslag. 
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Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Arto Valtonens tilläggsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå detsamma. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller tilläggsförslaget 
röstar ja, den som avslår detsamma röstar nej. 
 
  Ja Nej 
Patrik Hansson (s)  1 
Markus Alexandersson (s)  1 
Annicka Engblom (m) 1  
Eva-Britt Dahlström (s)  1 
André Gustavsson (s)  1 
Eva-Marie Malmgren (s)  1 
Jeanette Petersson (s)  1 
Jan-Olof Petersson (fp) 1  
Bo Palmgren (c) 1 
Arto Valtonen (v) 1 
Jens Petersson (s)  1 
Magnus Manhammar (s)  1 
Per Gerdstigen (m) 1 
Hanna Bengtsson (fp) 1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 6 ja-röster mot 8 nej-röster beslutat 
avslå tilläggsförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 

 
att medfinansiera Projektet – Mötesplats Trossö under 2003 samt 
 
att  200 tkr avsätts 2003 till projektet från nämndens reserv. 
 
__________________ 
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Kommunfullm  2003.64 609  
A Ottosson 
Akten  
 § 39 
 Förslag till yttrande över motion ”Guldboken”. 
  
 Moderaterna har ställt motion till Kommunfullmäktige om att instifta priset 
 ”Guldboken”, vilket föreslås delas ut årligen till en i kommunen framstående lärare. 
 
 ”Guldboken” ska premiera en lärare som i sitt arbete utmärkt sig som förebild för 
 andra lärare. Denne ska också på ett betydande sätt ha bidragit till att skapa den goda 
 pedagogiska miljö som krävs för att rätt stimulera eleverna till framgångsrikt arbete 
 med att inhämta kunskaper. 

Lämpliga kandidater till priset ska utses av rektorsgruppen tillsammans med elevråd 
och föräldraråd, varefter barn-och ungdomsnämnd utser pristagaren. Ordförande i 
barn-och ungdomsnämnden ska tillsammans med förvaltningschefen dela ut priset.  
 
Motionen avslutas med förslag om att fullmäktige beslutar 
”att  Karlskrona kommun instiftar priset ”Guldboken” vilken årligen skall gå till en   
i kommunen framstående lärare.” 
 
Förslag till yttrande 
I läroplanen (Lpo 94) beskrivs skolans uppdrag vara att främja lärande där individen 
stimuleras att inhämta kunskap. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke 
och generositet. Utbildning och fostran beskrivs i djupare mening vara en fråga om att 
överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en 
generation till nästa. 
I detta uppdrag har alla i skolan en viktig del och läroplanen beskriver också uppdraget 
på olika nivåer: vad skolan ska sträva efter, skyldigheter som gäller alla i skolan samt 
lärarens uppdrag. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är uppbyggd på samma sätt 
bortsett från att uppnåendemål inte finns för förskolebarnen. 
 
Engagerade vuxna, som goda ledare och förebilder i skolan, förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg, är av stor betydelse för barns/elevers utveckling och lärande och för 
att verksamheten ska upplevas meningsfull. 
Motionens skrivning om ”att skapa en god pedagogisk miljö” samt ”att inhämta 
kunskaper” måste sättas in i ett sammanhang som överensstämmer med läroplanernas 
skrivning.  
Mot denna bakgrund bör det pris motionen föreslår omfatta all personal i barn-och 
ungdomsnämndens verksamhet, som genom engagemang, klokhet och kunskap är 
viktiga personer för barnen/eleverna och för deras utveckling och lärande. 
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Barn-och ungdomsnämnden bör i samband med ett eventuellt beslut om att instifta 
”Guldboken” bestämma vad priset ska bestå i samt inför varje budgetår avsätta medel 
för priset. 
 
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta att hemställa att kommunfullmäktige 
bifaller motionärens förslag om att instifta ”Guldboken” med tillägget att kretsen av 
möjliga kandidater till priset bör omfatta alla som arbetar inom skola, förskoleverk-
samhet och skolbarnsomsorg.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  besvara motionen enligt ovan med tillägget att kretsen av möjliga kandidater till 
priset bör omfatta alla som arbetar inom skola, förskoleverksamhet och skolbarns-
omsorg samt 
 
att  föreslå att Kommunfullmäktige därmed anser motionen besvarad. 
 
Barn- och ungdomsnämnden förslås för egen del besluta 
 
att  under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen avsätta medel för 
”Guldboken” inför varje budgetår samt uppdra åt förvaltningen att återkomma  till 
nämnden med förslag till regler för priset.  
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till motionen. 
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
Arto Valtonen (v) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger; tjänstemannaförslaget, 
bifall till motionen och avslag på tjänstemannaförslaget. 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och beslutar att tjänstemanna- 
förslaget skall vara huvudförslag. 
Ordföranden ställer Annicka Engbloms förslag mot Arto Valtonens och 
finner att Arto Valtonens skall vara motförslag. 
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Arto Valtonens förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Votering  
Votering begärs. 
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Voteringsproposition 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller tjänstemanna-
förslaget röstar ja, den som bifaller avslagsförslaget röstar nej. 
 
 Ja Nej Avstår 
 
Patrik Hansson (s) 1 
Markus Alexandersson (s) 1 
Annicka Engblom (m)   1 
Eva-Britt Dahlström (s) 1 
André Gustavsson (s) 1 
Eva-Marie Malmgren (s) 1 
Jeanette Petersson (s) 1 
Jan-Olof Petersson (fp)   1 
Karin Landquist (kd)   1 
Bo Palmgren (c)   1 
Arto Valtonen (v)  1 
Jens Petersson (s) 1 
Magnus Manhammar (s) 1 
Hanna Bengtsson (fp)   1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 1 nej-röst och 5 som avstår från 
att rösta beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat  
 
att  besvara motionen enligt ovan med tillägget att kretsen av möjliga kandidater till 
priset bör omfatta alla som arbetar inom skola, förskoleverksamhet och  skolbarns-
omsorg samt 
 
att  föreslå att Kommunfullmäktige därmed anser motionen besvarad. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har för egen del beslutat 
 
att  under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen avsätta medel för 
”Guldboken” inför varje budgetår samt uppdra åt förvaltningen att återkomma  till 
nämnden med förslag till regler för priset. 
 
___________________  
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Skolverket 2003.93 631 
A Ottosson 
Rektor/Särskolan 
S Petersson § 40 
Akten Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående 
 förskoleklass och fristående särskola i Karlskrona kommun  

(Dnr 43-2002:3117) 
 
Föräldrakooperativet Solvindans Montessorisärskola, ekonomisk förening, har hos 
Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass 
och fristående särskola i Karlskrona kommun från och med läsåret 2003/2004. 
Barn-och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Sammanfattning av ansökan 
Ansökan avser förskoleklass samt grundsärskola år 1-10. Verksamheten planeras  
första året omfatta 21 elever i förskoleklass tom år 6. Därefter utökas verksamheten 
med en årskull per år för att läsåret 2006/07 omfatta förskoleklass tom år 10; totalt 33 
elever.  
 
Verksamheten ska bedrivas utifrån Montessoripedagogiken och utbildningen ska följa 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet  
(Lpo 94). Särskolans verksamhet ska följa skolverkets föreskrifter om kursplaner för 
den obligatoriska särskolan, vari förstärkt naturlära ska ingå i kursplanen som elevens 
val. Skolan ska ha friluftsliv som extra profil. 
Omfattningen för förskoleklassen planeras till 15 timmar per vecka (525 timmar/läsår). 
 
Uppföljning av elevernas kunskaper 
Skolan ska inte utfärda betyg. Barnens utveckling och lärande kommer att följas upp 
genom observationer och utvecklingssamtal i samråd med föräldrarna minst en gång 
per termin, varvid individuella målprogram upprättas.  
 
Antagning till förskoleklassen/skolan 
De urvalsprinciper som ska gälla vid fler sökande än platser till förskoleklassen/ 
skolan är i följande rangordning 
1. syskonförtur 
2. förtur för barn som gått Montessoriförskola 
3. anmälningsdatum 
 
Härutöver kommer särskilda antagningsvillkor att tillämpas då skolan ska ha friluftsliv 
som extra profil. 
 
Skolans personal 
Skolan skall ha en rektor, en förskollärare, 1-7 lärare, 4-9 lärare samt minst en 
specialpedagog. Lärarna skall ha Montessoriutbildning. 
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Lokaler  
Solvindans Montessorisärskola har för avsikt att hyra lokaler av Gullberna Parks 
fastighetsbolag i Karlskrona. Tillgång till specialsalar kommer att tillgodoses i 
intilliggande friskolor. 
 
Övrigt 
Solvindans Montessorisärskola planerar att köpa läkartimmar privat. 
Modersmålsundervisningen och svenska som andraspråk kommer att ordnas genom 
samarbete med kommunen. 
 
I förslag  till yttrande redovisas följande: 

 
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är 
utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan. Detta gäller även barn som har fått ett 
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, 
föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt barn med autism eller autism-
liknande tillstånd. 
 
Obligatoriska särskolan 
Ansökan avser start av förskoleklass samt grundsärskola. Skolan ska inte omfatta  
den del av den obligatoriska särskolan som organiseras som träningsskola. 
Grundsärskola är den verksamhet som ligger närmast grundskolan, medan de elever 
som går i träningsskolan ofta har flerhandikapp och gravt utvecklings- eller 
beteendehandikapp. Likaväl som grundsärskolans elever begåvnings- och 
utvecklingsmässigt kan ligga mycket nära barn i grundskolan kan barn i träningsskolan 
ligga nära barn i grundsärskolan. Inom den kommunala särskolan samverkar 
grundsärskola och träningsskola för att tillgodose behov hos elever som är i nivå med 
grundsärskolan i vissa avseenden och med träningsskolan i andra. I en skola med 
enbart den ena delen av den obligatoriska särskolan finns dessa möjligheter inte. 
 
Mottagande i särskolan 
Varje enskilt barns inskrivning i särskolan föregås av utredning som ska klargöra om 
barnet har rätt till särskola. Vårdnadshavarna avgör i sådana fall om erbjudandet ska 
accepteras.  
I Karlskrona är rektor för särskolan enligt delegation den som fattar beslut om 
mottagande i särskolan samt om träningsskola eller grundsärskola är lämpligast. För 
barn vars föräldrar ansöker om plats på Solvindans Montessorisärskola kommer därför 
rektor för kommunens särskola att besluta om placeringen blir i Solvindans 
grundsärskola eller i kommunal träningsskola.  
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Särskilda antagningsvillkor för Solvindans Montessorisärskola 
Med hänvisning till att skolan ska ha friluftsliv som profil kommer Solvindans 
Montessorisärskola att tillämpa särskilda antagningsvillkor. Barn som pga 
rörelsehinder använder rullstol, barn som är gravt autistiska samt barn med svåra 
perceptions-och stimulistörningar kommer inte att tas emot även om grundsärskola 
bedömts vara den form av särskola barnet ska få sin skolgång i.  
En bidragande orsak till att barn inte kan uppnå grundskolans mål och därmed har rätt 
till särskola är ofta bl.a. perceptions- och stimulistörningar. Med Solvindans 
Montessorisärskolas särskilda antagningsvillkor bildas en särskola som enbart riktar 
sig till ett begränsat urval grundsärskoleelever. Vem som ska eller kan bedöma vilka 
grundsärskoleelever som har perceptions och/eller stimulistörningar i den 
omfattningen att de kan tas emot i Solvindans Montessorisärskola framgår inte av 
ansökan. Inte heller redovisas i vilket ordning urvalsprinciper för intagning samt de 
särskilda antagningsvillkoren ska användas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bestämmelse om tilldelning av bidrag till fristående förskoleklass och särskola 
återfinns i skollagen. Där anges att hemkommunen ska lämna bidrag efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna 
förskoleklasserna och särskolorna. 
I den ekonomisk kalkyl som bifogas ansökan för första läsåret framgår att kostnad per 
elev beräknas till 136 040: - per läsår. Sammantaget med lokalbidraget som är 344 610 
kronor blir kostnaden per elev 152 450 kronor. 
 
Ersättning till fristående skola har ändrats från att ha varit schabloniserad till att 
bestämmas med hänsyn till skolans samlade kostnader utifrån åtagande och elevernas 
behov. 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 resursfördelningssystem som de kommunala 
skolorna.  
 
Sammanfattning av yttrandet. 
Ansökan avser start av en skola som enbart ska ta emot ett urval av de barn som 
bedöms vara grundsärskoleelever. I skollagen 9 kap 2 § föreskrivs att skolan ska stå 
öppen för alla barn som har rätt till utbildning i särskola. Lagen medger undantag för 
elever vars mottagande skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter. Det kan dock inte vara förenligt med skollagens intentioner att detta 
undantag ska användas som ett generellt antagningsvillkor för en enskild skola.  
 
Solvindans Montessorisärskola ansöker om att Skolverket ska förklara den berättigad 
till bidrag läsåret 2003/04, vilket inte är i enlighet med lagen. För att ha rätt till bidrag 
ska bl.a. ansökan lämnas till Skolverket före den 1 april kalenderåret innan skolan 
startar. 
 
Vid en samlad bedömning föreslås att Barn-och ungdomsnämnden avstyrker att 
inkommen ansökan beviljas av Skolverket. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  med hänvisning till ovanstående till Skolverket lämna yttrande som innebär 
att nämnden avstyrker att inkommen ansökan beviljas av Skolverket. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och bifall till 
ansökan. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller tjänste- 
mannaförslaget röstar ja, den som bifaller Annicka Engbloms avslagsyrkande 
röstar nej. 
 
 Ja Nej  
 
Patrik Hansson (s) 1 
Markus Alexandersson (s) 1 
Annicka Engblom (m)  1 
Eva-Britt Dahlström (s) 1 
André Gustavsson (s) 1 
Eva-Marie Malmgren (s) 1 
Jeanette Petersson (s) 1 
Jan-Olof Petersson (fp)  1 
Karin Landquist (kd)  1 
Bo Palmgren (c)  1 
Arto Valtonen (v) 1 
Jens Petersson (s) 1 
Magnus Manhammar (s) 1 
Hanna Bengtsson (fp)  1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot  5 nej-röster beslutat i 
enlighet med tjänstemannaförslaget. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  med hänvisning till ovanstående till Skolverket lämna yttrande som innebär 
att nämnden avstyrker att inkommen ansökan beviljas av Skolverket. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet.  
 
_______________________ 
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K Edvinsson   2003.136 005 
I Bergström 
Akten 

 
§ 41 
IT-plan för Barn- och ungdomsförvaltningens administrativa verksamhet 
år 2003 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens IT-plan skall dels svara mot de övergripande mål 
som finns för kommunens IT-verksamhet, dels spegla det stöd som krävs för att 
bedriva befintlig verksamhet samt den verksamhet som kräver IT-stöd framöver.    
IT-stöd finns inom administrationen på Barn- och ungdomskontoret, administrativa 
centrum, utvecklingscentrum, resurscentrum, skolsköterskor, kuratorer, studie- och 
yrkesvägledare, de stora tillagningsköken samt på skolor och förskolor inom Trossö 
samverkansområde. Av det totala antalet  anställda nås ca 11 %. En successiv 
utbyggnad till samtliga skolor och förskolor har påbörjats. 
 
Mål för 2003 
- Fortsatt utbyggnad av infrastruktur för kommunikation till samtliga skolor och 
 förskolor. 
- Ca 35 % av personalen skall ha tillgång till kommunens intranät och mail före årets 
 slut.  
- Efter hand utrusta personalarbetsplatser på samtliga skolor och förskolor. 
- Slutföra införande av delprojekt 1 (fakturascanning) inom e-handelsprojektet på 
 samtliga skolor och förskolor. 
- Anpassa förvaltningens hemsida enligt de kommunövergripande riktlinjer som 
 fastlagts. 
 
Hårdvara 
Samtliga administrativa datorer uppfyller den 1 januari 2003 IT-enhetens krav på 
prestanda. 
 
Mål för 2003 
- Utrusta nya personalarbetsplatser i takt med kommunikationsutbyggnaden. 
 
Verksamhet och arbetsformer 
För att nå de uppsatta målen måste arbetet med IT-utvecklingen ske med utgångs- 
punkt från en helhetssyn både på kort och lång sikt. För att öka användareffektiviteten 
måste också nya rutiner arbetas fram som anpassas till befintligt IT-stöd.  
Vidare poängteras vikten av att nå ut externt och erbjuda tjänster på nätet till 
kommuninnevånarna. 
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Mål för 2003 
- Fortlöpande förbättra arbetsrutiner i kombination med IT-stöd. 
- Ge möjlighet för vårdnadshavare att anmäla behov av förskoleplats, ändrat schema, 
 ändrad inkomst samt uppsägning av plats via nätet. 
- Fortsatt utveckling av SMS-tjänster. 
- Fortsatt utvecklingsarbete mot mobila tjänster 
- Fortsatt utveckling av förvaltningens hemsida med bl a ytterligare tjänster på nätet. 
 
Tjänstemannaförslag 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att godkänna IT-planen för 2003. 
 
Yrkanden 
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar återremiss av ärendet för precisering av IT-plan 
och målsättningar, delmål och slutmål med förväntade effekter, bl a gällande 
effektiva vinster i form av tidsbesparing och ökad säkerhet som kan göras. 
Även gällande hårdvara efterlyses ekonomiska effekter. 
Verksamheter och arbetsformer och fortsatt utveckling samt resurser för detta 
bör preciseras. 
 
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till förslaget om återremiss. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras i dag eller 
återremitteras. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen. 
 
___________________ 
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P Olsson  2003.137 001 
L-gruppen    
Samtl R 
Akten § 42 

Ledningsstrategi - analys av nuläge och möjliga utvecklingsvägar 
 
Barn- och ungdomsnämnden  har uppdragit åt förvaltningschefen att tillsammans med 
förslag om rektorsorganisationens storlek också föreslå eventuella förändringar i 
ledningsorganisationen samt beskriva hur ledarna i organisationen bör förhålla sig till 
uppdraget. 
 
Den analys som förvaltningschefen gjort utgår från begreppen omvärld, uppdrag, 
organisation och ledarskap/styrning. Analysen leder till ett antal förslag med nära 
koppling till varandra och är att betrakta som en helhet. Förslagen bör på ett antal 
viktiga punkter kunna göra organisationen bättre skickad att nyttja medarbetarnas 
kompetens fullt ut samtidigt som den blir bättre anpassad till omvärld och uppdrag 
som är i ständig förändring. 
 
I analys av nuvarande situation och förhållanden redovisas följande punkter: 
1. Omvärld - omvärldsperspektiv på kort och halvlång sikt. 
2. Uppdrag - såsom ekonomi i balans samt strävans- och uppnåendemål,   
  nationella och lokala. Uppdragen konkurrerar i vissa lägen med varandra och  
  kommunfullmäktiges rangordning vid målkonflikt är att medel går före mål. 
3. Organisation - förutsättningar  
  - Nuvarande organisation, befogenheter och ansvarsfördelning 
  - Positiva följder av nuvarande organisation 
  - Problembeskrivning 
  - Syfte med en eventuell organisationsförändring 
4. Ledarskap - styrning 
  - Barn- och ungdomsnämndens roll 
  - Förvaltningsledningens roll 
  - Rektors och intendents roll 
  - Ledarskapet i Barn- och ungdomsförvaltningen  
 
I bilagor redovisas nuvarande organisation, ansvarsfördelning mellan rektorerna m fl 
inom rektorsområdena samt nytt arbetssätt för samverkan mellan förvaltningsledning 
och verksamhet. 
 
Förslag till organisationsförändring    
Förslaget berör mest kraftfullt Lyckebyområdet samt östra och norra kommundelarna. 
Förvaltningschefens bedömning är att det inte kommer att stå någon ny f-9 skola 
klar i dessa områden inom 3-5 år. Det är därför rimligt att förbättra organisationen 
under denna tid för att därefter åter ta ställning till organisations-frågorna när nya 
skolor är aktuella. 
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 För att nå bättre anpassning till omvärldskrav och uppdragens karaktär föreslås 
 följande förändringar av den nuvarande organisationen: 
 

 1. Att Jändelskolan, omfattande 4-9 samt Vedebyskolan vardera ska utgöra egna 
 rektorsområden samt att Rödebyskolans 7-9, ingående i Rödeby rektorsområde, ska 
 ha sammanhållen ledningsfunktion med en ansvarig rektor. 

 För Jändelskolans och Vedebyskolans rektorsområde blir en rektor ansvarig för  
 respektive område.  

Målsättningen är att förändringen ska vara genomförd till höstterminsstarten 2003. 
  
 2. Att som en följd av detta rektorsområdesindelningen inom samverkansområdena 
 ska vara: 

 Fågelmara/Jämjö, Jändelskolan, Ramdala/Sturkö 
 Fridlevstad/Holmsjö, Rödeby  
 Spandelstorp, Vedebyskolan, Kronotorp/Lyckeby,  
 Trossö, Wämö, Särskolan/Resursskolorna 

Nättraby 
 Sunnadal 
 

3. I rektorsområdet ska en rektor vara ytterst ansvarig för hur tilldelad budget 
fördelas och följs. Samma rektor ska vara ansvarig för att uppdrag från Barn- och 
ungdomsnämnden eller förvaltningschefen genomförs och rapporteras. 
Inom rektorsområdet gäller att det i ansvarsfördelningen som fastställs av 
förvaltningschefen ska framgå vilken av rektorerna i varje rektorsområde som, i övriga 
frågor, är ansvarig för respektive skola, förskola eller annan verksamhet. 

 
4. Att rektorsorganisationen långsiktigt ska utökas så att antalet anställda per chef 
ska vara högst 30. 
Att utökningen påbörjas under 2003 så att ytterligare tre rektorer kan anställas. 

 
Tjänstemannaförslag 
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås Barn- och ungdomsnämnden besluta att ge 
som uppdrag till förvaltningschefen att genomföra förändringar med innebörden 

 
1.att  Jändelskolan, omfattande 4-9 och Vedebyskolan vardera ska utgöra egna 
rektorsområden samt att Rödebyskolans 7-9, ingående i Rödeby rektorsområde, 
ska ha sammanhållen ledningsfunktion med en ansvarig rektor. 

 
2.att rektorsområdesindelningen i samverkansområdena blir: 
Jämjö samverkansområde    -  Fågelmara/Jämjö, Jändelskolan, Ramdala/Sturkö,   
Rödeby samverkansområde - Fridlevstad/Holmsjö, Rödeby   
Lyckeby samverkansområde -   Spandelstorp, Vedebyskolan, Kronotorp/Lyckeby. 
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 3.att ansvarsfördelningen i rektorsområdena är sådan att den rektor som är  
 ”rektor för området” gentemot Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för ekonomi och 

uppdrag som lämnas av nämnden eller förvaltningschef. 
 

4.att det i en ansvarsfördelning som fastställs av förvaltningschefen ska framgå vilken 
av rektorerna i varje rektorsområdet som, i övriga frågor, är ansvarig för  respektive 
skola, förskola eller annan verksamhet. 

 
 5.att en långsiktig utökning av rektorsorganisationen inleds så att det under 2003 

anställs ytterligare tre rektorer. 
  

--------------------------------- 
 
Förvaltningschefen föreslår en förändring av andra attsatsen så att lydelsen blir: 
 
2.att inriktningen i det fortsatta arbetet med bemanning i rektorsområdena skall 
vara att rektorsområdesindelningen blir: 
Jämjö samverkansområde    -  Fågelmara/Jämjö, Jändelskolan, Ramdala/Sturkö,   
Rödeby samverkansområde - Fridlevstad/Holmsjö, Rödeby   
Lyckeby samverkansområde -   Spandelstorp, Vedebyskolan, Kronotorp/Lyckeby. 
 

 Vidare redovisar förvaltningschefen MBL-förhandling kring ramförslaget till 
ledningsorganisation. 

 
Yrkanden 
Ordföranden föreslår att femte attsatsen ändras enligt följande 
att rektorsorganisationen förstärks när så ekonomin tillåter. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på attsatserna 1-4, med attsats 2 kompletterat enligt 
förvaltningschefens förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt justerat förslag. 
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets attsats 5 mot sitt eget ändringsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ändringsförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
1.att  Jändelskolan, omfattande 4-9 och Vedebyskolan vardera ska utgöra egna 
rektorsområden samt att Rödebyskolans 7-9, ingående i Rödeby rektorsområde, 
ska ha sammanhållen ledningsfunktion med en ansvarig rektor 
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2.att inriktningen i det fortsatta arbetet med bemanning i rektorsområdena skall 
vara att rektorsområdesindelningen blir: 
Jämjö samverkansområde    -  Fågelmara/Jämjö, Jändelskolan, Ramdala/Sturkö,   
Rödeby samverkansområde - Fridlevstad/Holmsjö, Rödeby   
Lyckeby samverkansområde -   Spandelstorp, Vedebyskolan, Kronotorp/Lyckeby. 

 
 3.att ansvarsfördelningen i rektorsområdena är sådan att den rektor som är  
 ”rektor för området” gentemot Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för ekonomi och 

uppdrag som lämnas av nämnden eller förvaltningschef 
 

4.att det i en ansvarsfördelning som fastställs av förvaltningschefen ska framgå vilken 
av rektorerna i varje rektorsområdet som, i övriga frågor, är ansvarig för  respektive 
skola, förskola eller annan verksamhet 

 
5.att rektorsorganisationen förstärks när så ekonomin tillåter. 

  
 __________________ 
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P Olsson   2003.138 611 
R/Jämjö SV-omr 
S Petersson  § 43 
Akten  Förslag till förändring av organisationen i Jämjö samverkansområde 

 
I ett uppdrag till rektorerna i Jämjö samverkansområde från Barn- och ungdoms-
nämnden har ingått att utreda och ge förslag till effektiviseringar av organisationen 
utan att kvaliteten påverkas negativt i samverkansområdet som helhet. Av utredningen 
framgår vilka alternativ som kan ge en effektivisering, hur föräldrarna ser på dem och 
vilka följder de kan bedömas få. 
 
Med utgångspunkt i rektorernas utredning samt de behov av förskoleutbyggnad som 
föreligger på Sturkö och i Skrävle så är de kraftfullaste alternativen att flytta Sturkös 
7-9 till Jändelskolan och att lägga ner Skrävle skola utan att satsa på den förskole-
utbyggnad som tidigare planerats. 
För Sturkös del ger detta möjlighet att delvis integrera förskolan lokalmässigt. 
 
En flytt av Sturkös år 7-9 är dock tveksam av flera skäl. Ett alternativ är i stället att 
språkvalen samordnas och att rektorerna undersöker om fritt val för åren 7-9  för 
ungdomar som bor på Senoren, Möcklö och Ramdala kan skapa effektivare 
grupperingar på Jändel respektive Sturköskolan. Detta alternativ ger till en början en 
lägre effektivisering, men efterhand som effekten av samordning med Jändel avtar 
från 2006 jämnas skillnaden ut. 
 
För Skrävles del är nedläggning tveksamt ur kvalitetssynpunkt. Barnomsorgen i 
Skrävle bör ges möjlighet att utvecklas. Ett eventuellt beslut att etablera förskola i 
Skrävle och att behålla skola t o m år 3 förutsätter att föräldrarna inte väljer 
barnomsorg på annat håll. Vidare förutsätter en avveckling av år 4-6 i Skrävle en mera 
fullständig analys av skolskjutsproblematik och skolskjutskostnader. En sådan 
kommer att göras inför beredning och beslut i Barn- och ungdomsnämnden   
 
Tjänstemannaförslag 
Med stöd av den utredning som gjorts föreslås Barn- och ungdomsnämnden besluta  
 

  att medge att språkval samordnas mellan Sturkö och Jändelskolan så att de  
 effekter som utredningen visar uppnås samt 

 
 att uppdra åt rektorerna att aktivt arbeta för att elever på Senoren, Möcklö och i 

Ramdala inför åren 7-9 väljer Sturköskolan i den mån det ger mera rationella 
grupperingar på såväl Sturköskolan som Jändelskolan.   

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
___________________ 
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           2003.46 001 
            
 
  
 § 44 

Val av ordförande/ledamot i arbetsutskottet  
 
Då Patrik Hansson avgår som ordförande i Barn- och ungdomsnämnden 2003-03-31 
föreslås att Magnus Johansson (s) väljs till ordförande/ledamot i arbetsutskottet.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att välja Magnusson Johansson till ordförande/ledamot i Barn- och ungdoms-
nämndens arbetsutskott fr o m 2003-04-01. 

 
 _____________________ 
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§ 45 

 Meddelanden 
 

Kammarrätten i Jönköping  2002.231 623 
     Kammarrätten meddelar prövningstillstånd 
     i överklagat ärende om laglighetsprövning 
     av beslut om skolskjuts 
 
Arbetsmiljöverket   2003.118 291 
     Besked efter sammanträffande 2003-02-14   
     angående handlingsplaner och uppföljning 
     för skolor med bristfällig luftkvalitet 
      
Kommunfullmäktige  2002.290 731 
  § 24 
  Förslag till reviderat handikappolitiskt program 
  
Karlskrona kommun 2003.133 007 
Revisionen Revisionsrapport FK-02: Granskning av    
  avyttring av kommunal egendom 
 
Karlskrona kommun Sammanträdesprotokoll daterat 2003-03-03 
Intagningsnämnden  
 
Monica Pålsson 2002.31 046 
  Redovisning av stipendium ur Karlskrona 
  skolväsendes samfond för lärare 
 
Till Samhällsbyggnads- Yttrande från Barn- och ungdomsförvaltningen  
förvaltningen  angående detaljplan, p-däck, Vodafone 
 
Till Samhällsbyggnads- Yttrande från Barn- och ungdomsförvaltningen  
förvaltningen  angående detaljplan för Lupinen 12,    
  Tegelgården 
 
Olofströms kommun Förläggning av läsåret 2003/04 
Utbildningsnämnden 
 
_____________________ 
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§ 46 
Avtackning 
 
Patrik Hansson avslutar sitt sista sammanträde som ordförande i Barn- och 
ungdomsnämnden med ett tack till oppositionen för ett gott arbete med många livliga 
diskussioner som ofta lett till fruktsamma resultat. 
 
Ordföranden tackar även vänsterpartiets representanter för ett gott samarbete. 
 
Ett stort tack riktas till socialdemokratiska gruppen för ett gott kamratskap och ett 
mycket gott samarbete. 
 
Ett stort tack riktas även till tjänstemannastaben för ett mycket professionellt arbetet 
och ett mycket gott stöd. 
 
Ett speciellt tack riktas till förvaltningschefen för många långa och intressanta samtal 
som bidragit till att arbetet lett till många goda beslut.  

 
 Markus Alexandersson tackar på nämndens vägnar ordföranden för hans goda 
 ledarskap och den stora kunnighet som han lett arbetet i nämnden på. Han önskar 
 även lycka till med ordförandens fortsatta arbete.  
 
 Annicka Engblom tackar ordföranden på oppositionens vägnar för många goda 
 debatter och önskar honom lycka till. 
 

Förvaltningschefen tackar ordföranden för ett mycket gott samarbete. 
 
Bo Palmgren tackar Patrik Hansson för ett duktigt ordförandeskap vilket gjort att 
de kunnat jämkats i många sakfrågor. 

 
 ______________________ 
 



 

  

 23 april 2003  
 
 

 
 
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 23 april 2003  
 
§ 47 Aktuell information 
 - Budgetuppföljning mars 2003 
 - Köredovisning t o m mars månad 2003 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 48 Delegeringsärenden 
 
§ 49 Förslag till förskoleutbyggnad 
 
§ 50 Kvalitetsredovisning år 2002 
 
§ 51 Förslag till uppdrag angående inventering av ordningsregler 
 för grundskolan och särskolan 
 
§ 52 Val av kontaktpolitiker 
 
§ 53 Disposition av bank- och postgirokonton fr o m 1002-04-01 
 
§ 54 Yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 
 
§ 55 Övriga ärenden 
 - Ändrad tid för arbetsutskottets majsammanträde 
 - Tack från Patrik Hansson 
 
§ 56 Meddelanden 
 
________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre  
 Kl 09.00 - 11.50 
 
Beslutande Magnus Johansson (s)  ordförande  
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m)  2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)   
 André Gustavsson (s)  fr o m § 48 beslutssmtr 

 Jeanette Petersson (s) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)  
 Karin Landquist (kd) 
 Bo Palmgren (c) 
 Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare  Jens Petersson (s) 
    Magnus Manhammar (s) 
 Jörgen Aronsson (s)   t o m  § 50 föredragning 

 Hanna Bengtsson (fp) 
 Reine Svensson (v) 
  
Ersättare Jörgen Aronsson (s)   fr o m  § 51  

 Anna Sandell (s) 
 Roy Jakobsson (s) 
 Lennart Svantesson (kd) 
 Peter Christensen (c) 
 
Tjänstemän Per Olsson  barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson  kanslichef 
 Anja Eklund  utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson  planeringschef 
 Anita Ottosson  pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström  nämndsekreterare 

   
Utses att justera Roland Andréasson   
 
Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsnämndens 
kansli 2003-04-29 kl 15.30 
 
Under-        Sekreterare _______________________________________   
skrifter      Paragrafer 47-56
 Ordförande _______________________________________  
  
 Justerare       _______________________________________    
___________________________________________________________________________                             
 



Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
anslagstavla 2003-04-30. Intygar i tjänsten:  
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   2003.119 042  
    
P Olsson      
S Petersson 
Akten § 47 

Aktuell information 
 
1. Budgetuppföljning mars 2003 
 
Budgetuppföljningen som gjordes per 28 februari 2003 visade att prognosen för 
Barn- och ungdomsförvaltningen, per helår skulle sluta på ett underskott med 
11,1 mkr. Förvaltningens underskott har då redan, till viss del, åtgärdats med 
upplösen av reserv, 2,5 Mkr och med budgetanpassningsåtgärder i rektors-
områdena på 4,3 Mkr, vilka förhandlas med de fackliga organisationerna i lokala 
samverkansgrupperna. Prognosen för 2003 har inte förändrats och är i sin helhet 
hänförlig till rektorsområdena.    
 
Barn- och ungdomsnämnden tog 2003-03-31 beslut om att uppdra åt 
förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.  Arbete pågår i 
förvaltningen för att ta fram åtgärder för att uppnå detta resultat. 
 
Den del av det bedömda underskottet som är hänförligt till demografisk ökning 
inom barnomsorg/förskola bedöms inte klaras med hjälp av budgetanpassningar. 
För denna verksamhet kan kö komma att uppstå under senvåren eller 
försommaren 2003. 
 
För övriga verksamheter inom förvaltningen prognostiseras inget underskott. 
 
Under 2003 genomförs en större skolskjutsupphandling och i andra kommuner 
som genomfört upphandling under 2002 och 2003  har kostnadsökningen varit i 
storleksordningen 25 – 30 procent. 
 
Av nämndens investeringsbudget på 7,5 mkr har till och med mars månad nyttjats 
1,3 Mkr. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
 
___________________ 
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   2003.102 611 
 
 forts § 47 
 
 2. Köredovisning   

 
Köredovisning t o m mars månad 2003 redovisas. Redovisningen omfattar 
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-
5 år är  53 barn, varav 14 är barn till arbetssökande och 10 barn till föräldralediga. 
Framtida känd väntelista t o m  december månad är 400  barn. Av dessa är 53 
barn till arbetssökande och 5 barn till föräldralediga och 5 barn finns i passiv kö.  
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 6 barn varav 2 önskar lovtillsyn. 
Framtida känd väntelista t o m december månad är 18 barn.  
Dessutom finns 15 barn i passiv kö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
 
_______________ 
 
 
3. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 

 _______________
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 § 48 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal för rektor i Barn- och ungdoms- 2003.162 023 
förvaltningen  fr o m 2003-03-01 och tillsvidare 
 
Anställningsavtal för rektor 50 % i Barn- och ungdoms- 2002.396 023 
förvaltningen fr o m 2003-03-01 och tillsvidare  
 
Förlängt utredningsuppdrag vid Barn- och ungdoms- 
förvaltningen för tiden 2003-04-01--04-20 2003.125 024 

 
Ledighet för elev i år 8 i Rödeby rektorsområde under 
tiden 2003-05-19--06-06 
 
Ledighet för elev i år 8 i Fridlevstads rektorsområde  
under tiden 2003-03-27 -- 04-11 
 
Anpassad studiegång för elev i år 9, Rödebyskolan 
fr o m 2003-03-14 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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P Olsson      2003.179 611 
S Ohlsson § 49 
S Petersson Förslag till förskoleutbyggnad 
Kommunstyr 
budgetberedn Behovet av nya förskoleavdelningar ökar kraftigt i Karlskrona kommun.  
Akten Anledningar till detta är framför allt de ökade födelsetalen, övertimmar i 
 befintlig verksamhet samt behov av ersättningslokaler. 

 
Ökade födelsetal 
Karlskrona Kommun har en mycket positiv utveckling av födelsetalet. Skillnaden 
mellan antal barn födda år 2001 och år 2002 är + 124 barn. Enligt den av 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antagna befolkningsprognosen för 2002 – 2011 
kommer antalet 1 - 5 åringar att fortsätta att öka kraftigt under de kommande 
åren. 
Efterfrågan på barnomsorg ökar i samma takt. 
  
Med utgångspunkt från kommunprognosen och efterfrågandegraden per 
åldersgrupp uppstår följande utbyggnadsbehov. 
Fram till och med januari 2004 behövs ca 200 nya förskoleplatser (inkluderar  
1 % efterfrågandeökning, fördelade med 4 avdelningar under hösten 2003 och 
ytterligare 5 avdelningar i januari/februari 2004. 
Fram till och med januari 2005 behövs ytterligare ca 175 nya förskoleplatser.  
5 av dessa avdelningar behövs inför hösten 2004 och ytterligare 3 vid årsskiftet 
2004/2005. 
 
Övertimmar. 
Volymökningen som skett inom förskolan beroende på att snittiden per barn ökat 
efter införandet av maxtaxan har inte fullt ut mötts med nya avdelningar, utan har 
delvis hanterats genom övertimmar i befintlig verksamhet. Dessa övertimmar 
motsvarar 3,5 förskoleavdelningar. För att ge barn och personal en bra 
arbetsmiljö och verksamhet är det nödvändigt att tillskapa dessa avdelningar. 
 
Ersättningslokaler 
I den utbyggnad som skett av förskolan under 2002 finns några verksamheter 
kvar i provisoriska lokaler som måste ersättas av permanenta lokaler. 
Vidare finns lokaler som har brister och som måste ersättas med lokaler som 
uppfyller gällande lagstiftning.  
Ytterligare några lokaler behöver ersättas av andra skäl. 
 
Behov av ändrade detaljplaner 
Det finns således ett stort behov av nya förskolelokaler på flera platser runt om i 
kommunen. I vissa fall behövs detaljplaneändringar. 
Då en detaljplaneändring tar lång tid att genomföra och ofta blir överklagad 
måste detaljplaneändringar omgående ske.  
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De områden som idag är aktuella för förskoleetableringar fram till början av år 
2005 är: Wämöområdet,  Spandelstorpsområdet, Knösö/Verkö området, Sturkö, 
Spjutsbygd, Rödeby, Nättraby och Hästö. 
 
I samtliga områden bör detaljplanerna ändras så att 3 – 4 avdelningar kan 
etableras på samma tomt även om det i dagsläget är aktuellt med färre 
avdelningar på en del av områdena. 
När eller i samband med att detaljplanerna ändras kommer varje enskilt objekt 
upp för beslut.  
 
Förslag på förskoleetableringar eller lokalförändringar 
 
Kompensation för övertimmar 
För att behålla nuvarande verksamhetsvolym inom Karlskrona kommuns 
förskolor och samtidigt återställa samtliga förskoleavdelningar till fastställd 
timvolym (680 tim/v x 52 v) behövs 3,5 förskoleavdelningar. 
Föreslås att 2,5 förskoleavdelningar tillskapas som provisorium i Smörblommans 
lokaler på Kungsmarken. Den permanenta verksamhet som idag finns där flyttar i 
höst till nya lokaler på Sunnadalskolan.  
Ytterligare en provisorisk avdelning kan etableras genom fortsatt 
förskoleverksamhet på AWA-vägen i Lyckeby. Den verksamhet som idag finns 
där flyttas då till Rödeby. 
 
Dessa 3,5 förskoleavdelningar kommer sedan att flytta till permanenta lokaler i 
andra områden i kommunen efterhand som det blir möjligt. 
Eventuellt kan någon mindre del av ovan nämnda utökning ske i familjedaghem. 
 
Demografisk ökning 2003 
Under 2003 börjar barn födda 2002 i förskoleverksamhet. Eftersom dessa barn är 
betydligt fler än tidigare år  kommer inte befintliga förskoleplatser att räcka till i 
höst.  
 
Det inte sannolikt att permanenta förskolelokaler kan stå färdiga under hösten 
utan provisoriska lokaler kommer att få nyttjas. De möjligheter som idag finns är 
ytterligare provisorium på Gullberna Park eller i de nu tomma skollokalerna på 
Kungsmarken. När under hösten som denna utbyggnad behövs är idag mycket 
svårt att prognostisera. En etablering av 4 förskoleavdelningar from oktober 2003 
verkar dock behövas. 
 
Demografisk ökning 2004 
Under 2004 fortsätter behovet av förskoleplatser att öka till följd av de ökade 
födelsetalen. I början av året behövs därför 5 nya förskoleavdelningar och under 
hösten samma år ytterligare 5 avdelningar. 
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Ersättningslokaler 
Idag bedrivs förskoleverksamhet i lokaler som har vissa brister. Bristerna består 
antingen av problem i inomhusmiljön och/eller att lokalerna är små och inte fullt 
ut anpassade för förskoleverksamhet. De objekt som idag är i behov av nya (eller 
i något fall) ombyggda lokaler är Hästö förskola. Nävragöl dagbarnvårdarlokal, 
dagbarnvårdarlokal på Trossö, Fågelmara förskola (lokalen i Missionskyrkan), 
Musikgatans förskola och Spandelstorpsgårds annex.  
 
Dessutom finns några objekt som ännu inte är iordningställda efter tidigare beslut 
i samband med inrättandet av allmän förskola samt förskoleutbyggnaden inför 
2002. Detta gäller lokaler för förskoleverksamhet i Skrävle och Strömsberg/ 
Spjutsbygd samt förskolelokal på Verkö.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta, under förutsättning att 
Kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga medel 
 
1.att  3,5 förskoleavdelningar etableras hösten 2003 som ersättning för 
övertimmar i befintlig förskoleverksamhet orsakade av ökade vistelsetider i 
samband med införandet av maxtaxan till en beräknad delårskostnad 2003 av  
2 170 000 kronor, 
 
2.att   4 förskoleavdelningar  etableras från oktober 2003 för att möta den ökade 
efterfrågan på förskoleplatser till en beräknad delårskostnad av 1 800 000 kronor 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare hos Kommunstyrelsen hemställa att  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
3.att  tillskjuta medel för ovan föreslagna förskoleutbyggnad på sammanlagt  
7,5 avdelningar till en delårskostnad 2003 på 3 970 000 kronor 
 
4.att  hemställa hos Kommunfullmäktige, att tillskjuta ytterligare medel för 
inventarier, i budget 2003 totalt 940 000 kronor  
 
5.att  under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, bevilja 
Barn- och ungdomsnämnden ett omedelbart tillstånd att genomföra ovan angivna 
investeringar i inventarier 
 
6.att  om inte erforderliga medel tillskjuts ändra målsättningen om full 
behovstäckning inom barnomsorgen 
 
7.att  Budgetberedningen beaktar Barn- och ungdomsnämndens framtida 
utbyggnadsbehov inom barnomsorgen i samband med framtagandet av 
budgetdirektiv för 2004-2006 
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8.att  ge Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med Tekniska nämnden i 
uppdrag att återkomma med enskilda lokalobjekt avseende ersättningslokaler 
 
9.att  ge Miljö-och byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt genomföra 
erforderliga  detaljplaneändringar i Wämöområdet, Spandelstorpsområdet, 
Knösö/Verkö området, Sturkö, Spjutsbygd, Rödeby, Nättraby och Hästö. 
 
Beslutsförslag 
Ordföranden redovisar att kommunstyrelsen önskar att snarast få med 
tjänstemannaförslaget i den extra budgetberedning som pågår för närvarande, 
varför han föreslår  
 
att Barn- och ungdomsnämnden utan beredning i nämnden överlämnar 
tjänstemannaförslaget till kommunstyrelsen och dess budgetberedning för fortsatt 
beredning. 
   
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot sitt eget förslag att överlämna 
detsamma utan beredning i nämnden till kommunstyrelsen och dess 
budgetberedning för fortsatt beredning. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att överlämna tjänstemannaförslaget utan beredning i nämnden till 
kommunstyrelsen och dess budgetberedning för fortsatt beredning. 
 
_____________________    
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A Eklund       2003.180 619 
A Ottosson      
R/Int som § 50 
rapport Kvalitetsredovisning år 2002 
Akten 

Anja Eklund och Anita Ottosson informerar om kvalitetsredovisning för 
Karlskrona kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen 2002. 
Kvalitetsredovisningen omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskole- 
klass, grundskola och särskola. 
 
Förskoleverksamheten omfattade under redovisningsåret 2300 barn. I grund-
skolan och förskoleklassen fanns 6277 respektive 575 barn/elever fördelade på  
32 enheter och i särskolan var antalet elever 154. I kommunen finns också fyra 
friskolor. 
Antalet anställda uppgick under år 2002 till totalt 1388 årsarbetare. 
 
Redovisningen utgår från de sju kommunala mål som finns prioriterade i 
Skolplan 2000-2002 samt kopplas till läroplanernas olika kapitel. 
 
Från Skolplanen har särskilt granskats områdena Barn- och ungdomar - 
inflytande och ansvar, Lärande och utveckling samt Föräldrar - inflytande och 
ansvar. 
 
Organisation för insamling av resultat och utvärdering 
Utvecklingsfunktionen har det övergripande ansvaret för utvärderingsplanens 
genomförande, vilket sker i samråd med rektorsområdena och övriga funktioner 
inom Barn- och ungdomskontoret. Genom verksamhetsbesök, enkäter, möten och 
intervjuer samt enskilda samtal inhämtas uppfattningar och värderingar kring 
måluppfyllelse.   
  
Resultat och måluppfyllelse 
Som underlag för utvärderingen användes resultat ur kvalitetsredovisningar och 
verksamhetsberättelser från rektorsområdena, resultat från verksamhetsbesök 
samt från andra undersökningar som redovisats under året. Endast dokumenterade 
resultat från uppföljningar, utvärderingar och undersökningar har använts. 
Exempel på åtgärder för att nå målen, både rektorsområdesvis och övergripande 
redovisas inom de olika målområdena samt bedömning av måluppfyllelse, analys 
och åtgärder för utveckling. 
 
Sammanfattning 
Årets kvalitetsredovisning tyder på att det skett positiva förändringar när det 
gäller att i rektorsområdet/arbetslaget återkommande diskutera resultat kopplat 
till mål. 
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Uppföljningar och utvärderingar har generellt förbättrats. Att sammanställa och 
formulera sitt utvärderingsarbete och utvecklingsprocesser i en kvalitets-
redovisning har allt fler funnit vara ett hjälpmedel för skolutveckling. 
Resultaten går inte alltid att jämföra mellan rektorsområdena, då målen 
formuleras på lokal nivå. Detta är ett viktigt utvecklingsområde framöver. 
 
Resultatet av uppföljningen av elevernas ansvar och inflytande visar på ett större 
engagemang och ansvar än tidigare både vad gäller skolarbetet och deltagande i 
utvecklingssamtal och upprättande av individuella utvecklingsplaner.  
Samtliga skolor redovisar resultat för elevers delaktighet i olika råd/grupper. 
 
I målområdet Lärande och utveckling redovisas åtgärder som vidtagits i förskolan 
och skolan för att nå ökad måluppfyllelse samt övergripande exempel på åtgärder 
såsom Sommarskola 2002, specialpedagogisk förstärkning samt fortbildnings-
insatser 2002. 
 
Vad gäller föräldrainflytande redovisas genomgående ett ökat  föräldra-
engagemang och att större insyn och delaktighet har utvecklats bl a genom 
individuella utvecklingsplaner, elevdagbok och liknande för information vad som 
händer i skolan och hur elevens arbete att nå målen går. 
 
Förskoleverksamhet, fritidshem och skolor är komplexa verksamheter med 
målsättningar som endast till vissa delar kan brytas ned till en nivå där 
bedömning och jämförelse är möjlig. Flertalet mål är av social, långsiktig natur 
på individnivå och kan inte beskrivas i en samlad entydig bedömning.  
 
Kvalitetsredovisningen kommer att ingå i Barn- och ungdomsnämndens 
rapportserie 2003. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna och fastställa förvaltningens Kvalitetsredovisning år 2002. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
____________________
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       2003.178 607 
 
P Olsson 
A Ottosson § 51 
Samtl R Förslag till uppdrag angående inventering av ordningsregler för  
I Bergström grundskolan och särskolan 
Akten  

Diskussioner om ordningsfrågor och regler för detta återkommer då och då, 
föranledda av någon incident eller liknande. Mot bakgrund av detta kan det 
finnas anledning att inventera förekomsten av regler i Barn- och ungdoms-
nämndens verksamheter samt hur dessa förankrats hos barn/elever och föräldrar. 
 
Det kan finnas ett värde i att ha vissa regler som är allmängiltiga för alla rektors-
områden. Exempel på detta är villkor för elevers användning av elevskåp samt 
möjlighet till och former för politiska partiers information inom skolområdet. 
 
För att kunna ge skolledning och personal stöd i situationer då ordningsfrågor  
blir tvistefrågor bör Barn- och ungdomsnämnden ha kunskap om de regler som 
finns för den verksamhet nämnden ansvarar för. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att inventera förekomsten av ordningsregler 
i rektorsområdena och återkomma med redovisning av dessa senast på nämndens 
junisammanträde. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
___________________ 
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V Ivancic 
A Engblom       2003.47 001 
I Bergström        
Berörda om- § 52 
råden Val av kontaktpolitiker 
Akten 

Uppdraget som kontaktpolitiker i Nättraby rektorsområde, Nätet föräldra-
kooperativ och Tant Grön Skärva förskola har blivit vakant då Patrik Hansson 
lämnat sitt uppdrag i Barn- och ungdomsnämnden 2003-03-31. 
 
Yrkanden 
Ordföranden föreslår att uppdraget som kontaktpolitiker i Nättraby 
rektorsområde, Nätet föräldrakooperativ och Tant Grön Skärva förskola från 
s-sidan upprätthålles av Jens Petersson och att den andra s-platsen blir vakant. 
 
Annicka Engblom (m) föreslår att hon ersätter Valdi Ivancic (fp) som kontakt- 
politiker i Sunnadals rektorsområde. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  den ena s-platsen som kontaktpolitiker i Nättraby rektorsområde, Nätet 
föräldrakooperativ och Tant Grön Skärva förskola vakantsättes samt 
 
att Annicka Engblom (m) ersätter Valdi Ivancic (fp) som kontaktpolitiker 
i Sunnadals rektorsområde.   
 
_____________________
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       2003.181 002 
       
S Petersson § 53 
I Bergström Disposition av bank- och postgirokonton fr o m 2003-04-01 
Berörda tjm 
Akten Med anledning av skifte av ordförande i Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-01 
 krävs ändring av tidigare beslut om dispositionsrätt av Barn- och ungdoms-
 nämndens bank- och postgirokonton. Beslutet bör gälla tillsvidare och omfattar 
 följande konton: 

 
Bankkonto 9960 260 378897-3    Postgiro 37 88 97-3   
Bankgiro     5220-7834    486 93 03 -0 

   5110-2534    486 92 03 -2  
  5321-8848    476 23 02 -0 
   
 
Kommunstyrelsen beslöt § 76/02 rörande ” Förändring av behörighet, finansiell 
policy ” att ändra behörigheter från att gälla personer till att gälla befattningar för 
att underlätta den praktiska hanteringen.  
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till ovanstående beslut i kommunstyrelsen föreslås Barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 

 att dispositionsrätten för ovanstående konton gäller följande tjänsteinnehavare  
vid Barn- och ungdomsförvaltningen, två i förening, en ur respektive kolumn 
 
Förvaltningschef Ekonomiassistent, centralt placerad 
Kanslichef Ekonomiassistent, centralt placerad 
Ekonomichef Ekonom 
Utvecklingschef 
 
samt 
att Barn- och ungdomsnämndens ordförande ges dispositionsrätt, utan 
kontrasignering, på Barn – och ungdomsnämndens konton enligt ovanstående 
uppräkning. 
  
Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ovanstående tjänste- 
mannaförslag. 
 
____________________ 
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      2003.149 109 
 
 

A Ottosson § 54 
Kommunl.förv. Yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 
Akten 

Barn- och ungdomsnämnden skall till Kommunledningsförvaltningen yttra sig 
över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006. 

 
Förslag till yttrande 
Barn- och ungdomsnämnden delar bedömningarna och målsättningarna i 
handlingsplanen, biträder den i allt väsentligt och bedömer att den på ett utmärkt 
sätt ger grund för fortsatt arbete i förvaltningarna. 
 
Inom nämndens verksamheter ser vi ett framtida behov av flerspråkig personal 
och mångkulturell kunskap på betydligt fler enheter än vad som finns idag. 
Det som fastställs under rubriken ”Boende” ser vi som en viktig faktor för att i 
praktiken, med egna erfarenheter kunna införliva interkulturell förståelse hos barn 
och ungdomar. 
 
I sista stycket under rubriken ”Barnomsorg, skola och utbildning” nämns barn 
med behov av särskilt stöd och vikten av att detta tillgodoses så tidigt som 
möjligt. 
Nämnden delar denna uppfattning. Möjligen bör skrivningarna i handlingsplanen 
för etnisk mångfald tydligare fokusera på barn i asylsökande familjer samt barn 
med invandrarbakgrund.  
 
Vad avser genomförandet delar Barn- och ungdomsnämnden uppfattningen att 
utbildning i etnisk mångfald är angelägen. Det är väsentligt att utbildningen kan 
anpassas till arbetsplatsernas praktiska möjligheter så att största bredd kan 
uppnås.  
Kommunrevisionen har påtalat att antalet måldokument bör begränsas och 
samordnas, varför det skulle det underlätta om uppdraget till nämnderna gäller att 
upprätta  mål för integrationsarbetet, som redovisas enligt förslaget. 

 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslås yttra sig i enlighet med ovan redovisat 
förslag. 
 
Yrkande 
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar en förändring i sista stycket under rubriken ”Barn- 
omsorg, skola och utbildning” så att det klart framgår att handlingsplanen för 
etnisk mångfald skall tydligare fokusera barn i asylsökande familjer samt barn 
med invandrarbakgrund. 
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Ajournering 
Barn- och ungdomsnämnden ajournerar sig i fem minuter för att diskutera 
yttrandet, varefter mötet återupptas. 

 
 Propositionsordning 

Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Jan-Olof Peterssons 
 ändringsyrkande. 
 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att yttra sig i enlighet med ovan redovisat förslag med den ändring som 
Jan-Olof Petersson föreslagit. 
 
___________________ 
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§ 55 
Övriga ärenden 
 
1. Ändrad tid för arbetsutskottets majsammanträde 
 
Ordföranden meddelar att arbetsutskottets sammanträde den 15 maj är flyttat 

 till onsdagen den 14 maj kl 08.30.  
 

Plats: Palanderska gården, Trossö adm centrums konferenslokal. 
 
_________________ 
  
 
2. Tack 
 
Ordföranden läser upp ett tackkort från Patrik Hansson till nämndens ledamöter 
med tack för den fina gåvan och ett lycka till i nämndsarbetet. 
 
_________________ 
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§ 56 
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 2003.119 042 
  § 59 
  Budgetuppföljningsrapport den 28 februari   
  2003  
 
Kommunfullmäktige  2003.90 102 
  § 32 
  Avsägelser av kommunala uppdrag. 
  Patrik Hansson (s) beviljas entledigande från 
  uppdraget som ordförande i Barn- och   
  ungdomsnämnden fr o m 1 april 2003. 
 
Kommunfullmäktige 2003.90 102 
  § 33 
  Kommunala val. 
  Magnus Johansson (s) utses till ordförande 
  i Barn- och ungdomsnämnden efter Patrik 
  Hansson. 
 
Kommunfullmäktige 2002.119 042 
  § 37 
  Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt 
  bokslutsdispositioner. 
 
Skolverket 2002.327 047 
  Beslut om utbetalning av statsbidrag 2003 
  avseende maxtaxa och för kvalitetssäkrande 
  åtgärder inom förskoleverksamhet och skol- 
  barnsomsorg. 
 
Lärare vid Karlskrona grund- Öppet brev med anledning av nya besparingar 
skolor inom grundskolorna.  
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Sammanträdesprotokoll från den 5 mars 2003 
 
_________________ 
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Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
28 maj 2003 
 
§ 57 Aktuell information 
  1. Tack 
 2. Ny ersättare i nämnden 
 3. Information från Holmsjö ro  
 4. Utredningsarbete angående medelstilldelning till friskolorna 
 5. Information o förskola på Sturkö och i Skrävle 
 6. Budgetanpassningsåtgärder  
 7. Handikappolitiska programmet 
 
§ 58 Delegeringsärenden 
 
§ 59 Delårsbokslut per den 30 april 2003 
 
§ 60 Firmatecknare för momsdeklarationer 
 
§ 61 Strategi och organisation för personalförsörjning 
 
§ 62 Nättrabyskolan - ny busslinga 
 
§ 63 Yttrande över förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003 
 
§ 64 Förnyat hyreskontrakt - Panflöjten 
 
§  65 Förslag till tillämpningsregler - förtur till Montessoriskola 
 
§ 66 Kurser och konferenser 
 
§ 67 Övriga ärenden 
 1. Ökade driftskostnader Sunnadal 
 2. Återbetalning av barnomsorgsavgifter 
 3. Skolskjutsupphandling 
 4. Skolplanen 
 5. Dansseminarium 
 6. Arvode för lärarhandledare 
 
§ 68 Meddelande 
 
__________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 - 14.35 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande (frånv kl 10.45-11..30) 

 Roland Andréasson (s)  
 Eva-Britt Dahlström (s) frånv 10.55-11.30 

 André Gustavsson (s) kl 08.30-12.00) 
 Eva-Marie Malmgren (s) fr kl 09.50 §§ 57-68 

 Jeanette Petersson (s)  
 Johan Elofsson (m)  
 Jan-Olof Petersson (fp)  
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)  
 Karin Landquist (kd)  
 Bo Palmgren (c)  
 Arto Valtonen (v) kl 08.30- 12.00  

 Marcel Abedini (mp) fr kl 10.30 §§ 57-68  
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) kl 08.30-10.30  samt §§ 57-68 beslut 

 Jörgen Aronsson (s) kl 08.30-09.50  samt 13.30-13.45 §§ 57-61 beslut 
 Marie-Louice Norethun (m) kl 10-45-12.00 

 Reine Svensson (v) fr kl 13.45 §§ 62-68 
  
Ersättare Jens Petersson (s) kl 10.30-12.00   
 Jörgen Aronsson (s) kl 09.50-12.00  samt §§ 62-68  
 Anna Sandell (s)  
 Roy Jakobsson (s) kl 08.30-12.00 

 Pia Idhede (s) 
 Marie-Louice Norethun (m) kl  8.30-10.45 
 Hanna Bengtsson (fp) 
 Lennart Svantesson (kd) kl 08.30- 13.55 

 Peter Christensen (c) kl 08.30-12.00 

 Reine Svensson (v) kl 10.30-12.00  

 
Tjänstemän Per Olsson barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Britt-Christine Arnesson personalsekreterare  
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Ulf Ebbesson rektor/Holmsjö ro 
 Karina Augustsson rektor/Holmsjö ro 
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Utses att justera Jan-Olof Petersson 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-06-05 kl 13.30 
 
 
Under- Sekreterare _______________________________ Paragrafer 57-68 
skrifter  
 Ordförande  _______________________________ 
 
 Justerare  _______________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
  
 
Protokollet är justerat.  
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-06-06 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Ingrid Bergström 
 
____________________________________________________________________________________ 
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§ 57 
Aktuell information 
 
1. Tack 
 
Ordföranden ger en eloge till tjänstemän och rektorer för ett väl fungerande 
samarbete under Kommunals strejk. Konfliktgruppen och rektorerna har på ett 
föredömligt sätt arbetat för att lösa uppkomna problem på ett så bra sätt som 
möjligt för barn och elever. 
 
 
2. Ny ersättare i nämnden 
 
Ordföranden hälsar Pia Idhede (s) välkommen som ersättare i Barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
 

R/Holmsjö 3. Information från Holmsjö rektorsområde  
 
Rektorerna Ulf Ebbesson och Karina Augustsson ger en information om Holmsjö 
rektorsområde, som de tillsammans med rektor Sven Björkander ansvarar för. 
 
Ulf Ebbesson är områdesansvarig och har även som sitt ansvarsområde Holmsjö 
skola och Holmsjös elever år 7-9 i Rödebyskolan. Man har mycket projektverk-
samhet i olika åldersgrupper, bl a ett projektarbete om världsarvet. Lärarna jobbar 
mycket med språklig medvetenhet och lägger stor vikt vid att få eleverna att läsa 
mycket böcker. Varje elev har loggbok/kontaktbok som skall göra föräldrarna 
mer delaktiga i barnens skolarbete och utveckling. Miljön inbjuder till 
uteverksamhet. Man jobbar mycket för att motverka mobbing.    
 
Sven Björkander är ansvarig för Strömsbergs skola och fritidshem. Strömsberg 
har en mycket aktiv föräldraförening. Föreningen driver stundtals fritidsverk-
samheten själv, för att underlätta för personal att planera och utveckla verk- 
samheten. 
Både förskolan och dagbarnvårdarverksamheten har mycket uteaktiviteter och 
motorikträning. 
 
Karina Augustsson ansvarar för Holmsjö förskola och fritidshem, Furs förskola 
och fritidshem samt dagbarnvårdare i Spjutsbygd m m.  
Holmsjös fritidshemsverksamhet är eftertraktad. Barnen stannar ofta upp till 12 
års ålder i verksamheten. Pensionärer kommer och läser sagor. Man har många 
uteaktiviteter. Man jobbar mycket för att motverka mobbing. Motorikträning, 
avslappningsövningar m m är en del av verksamheten.   
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forts § 57 
 
I Fur förskola och fritidshem arbetar man enligt Reggio Emilia-metoden. Man 
dokumenterar mycket av verksamheten för att följa barnens utveckling. 
 
Slutligen redovisas elevutvecklingen de närmaste åren framöver i Holmsjö 
rektorsområde. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
 2003.215 619 
  
4. Utredningsarbete angående medelstilldelning till friskolorna 
 
Stefan Petersson redovisar rubr utredning. Sune Ahlgren har på Barn- och 
ungdomsnämndens uppdrag gjort en utvärdering av bidragsreglerna till 
friskolorna enligt nämndens beslut den 19 april 2000, § 41. 
 
Ahlgren har utgått från tre frågeställningar: 
- är 5 % en rimlig reduktion med hänvisning till skolpliktskostnaden? 
- är lokalbidraget rimligt? 
- hur väges elevens behov in i bidraget? 
 
Med utgångspunkt från skollagens krav om likvärdighet mellan skolformerna har 
beräknats hur mycket en kommunal skolorganisation hade kostat, om man haft 
samma villkor som friskolornas, dvs kunnat avböja att ta emot elever med 
hänvisning till platsbrist, utnyttjat lokalerna maximalt i vissa fall, i andra fall 
lämnat dem helt samt sett till att klasserna var väl fyllda. 
 
I skolplikten ingår också skyldigheten att hålla skollokaler. Om man genomfört 
förändring enligt ovanstående exempel skulle lokalkostnaderna för kommunens 
del minskat. Denna merkostnad för kommunen har inte beaktats, då man beräknat 
lokalbidraget. 
 
Friskolorna får ett schablonbidrag per elev liksom de kommunala skolorna. Dessa 
förutsättes sedan klara de kostnader som elever med särskilda behov kan 
medföra. Inga särskilda medel finns avsatta centralt för oväntade, hastigt 
påkomna utgifter, utan dessa skall klaras av lokalt inom givna ramar. Skall 
villkoren vara likvärdiga, borde samma krav kunna ställas på friskolorna.  
 
Så sker dock ej i alla situationer, utan det förekommer att friskolorna avböjer att 
ta emot elever och hänvisar till att de inte får särskilt bidrag från kommunen för 
dem och att en liten skola inte klarar av så stora åtaganden.  
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forts § 57 
 
Utredningen avslutas med en uppskattning av skolpliktskostnader, både för 
undervisning och  lokaler samt synpunkter på bidrag för elevens behov.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendet tas upp vid ärendegenomgång den 2 juni 2003 för diskussion om vidare 
beredning i arbetsutskottet och nämnd. 
 
 
  2001.211 042 
 
5. Information om förskola på Sturkö och i Skrävle 
 
Solvig Ohlsson informerar om  planering av förskola på Sturkö vilket innebär en 
samlad integrerad verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år samt allmän förskola och 
dagbarnvårdarlokal i samma hus. Lokalerna beräknas inflyttningsklara den  
1 oktober 2003. Kontraktet löper på 5 år. 
 
Vidare informeras om planerad om- och tillbyggnad i Skrävle skola som skall 
inrymma förskoleklass upp till år 3 samt en förskoleavdelning i skolan, medan år 
4-6 flyttas till församlingshemmet. 

 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut om ovanstående lokalutökning 
2002-06-19, § 48 och 2002-09-23, § 69.   
 
Barn- och ungdomschefen har delegation att teckna dessa kontrakt. 
 
 
     2003.119 042 
6. Budgetanpassningsåtgärder 2003 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen fick av Barn- och ungdomsnämnden  
2003-03-31, § 37 i uppdrag att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat för 2003. 
 
De budgetanpassningsåtgärder som förvaltningen har för avsikt att genomföra, 
förutom de föreslagna åtgärder som presenterades i budgetuppföljningen per 
2003-02-28, och som kommer att genomföras av respektive rektorsområde är 
följande:  
 
Personal administrativa åtgärder motsvarande 3, 5 mkr samt interna 
ombudgeteringar motsvarande 2 mkr. 
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forts § 57 
 
 
Motsvarande belopp om 5,5 mkr finns omskrivet i ovanstående budget-
uppföljning och motsvarar det beräknade underskottet  i  rektorsområdena. 
 
För det underskott som prognostiserades i budgetuppföljning 2003-02-28 för 
barnomsorg och förskola på sammanlagt 5,6 mkr har kommunstyrelsen tillfört 
medel till nämnden motsvarande 4 mkr. Det prognostiserade överskjutande 
underskottet på 1,6 mkr har, med anledning av senareläggning av det framskrivna 
utbyggnadsärendet inom barnomsorg/förskola, kunnat elimineras. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
7. Handikappolitiska programmet  
 
Solvig Ohlsson meddelar att en inventering av samtliga kommunala lokaler 
pågår. Hittills har idrottslokaler och konferenslokaler inventerats och i tur står 
skolor och förskolor. 
 
Eva-Britt Dahlström meddelar att handikapparkeringen vid Båtsmanskasernen 
ställts iordning. 
 
____________________ 
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 § 58 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal för vik rektor 60 % för tiden 2003.192 023 
030401-030731 
 
Anställningsavtal för vik rektor för tiden 030501--31 2002.5 23 
 
Ersättning för utredningsuppdrag för tiden 030501--09 2003.125 024 
 
Skolskjutsupphandling för perioden 2003-2007 2003.88 623 
 
Lön för nyanställd personal  2003.124 024 
 
Dispens från 1-årsregeln vid placering i förskole- 2003.208 606 
verksamhet 
 
Bidrag om 1.500 kronor ur Palénska fonden 2003.130 046 
 
Sekretessbelagt ärende om fritidshemsplacering S 2002.148 631 
under föräldraledighet 

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

  
_____________________ 
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Kommunstyr 2003.119 042  
P Olsson     
S Petersson    
Akten § 59  

Delårsbokslut per den 30 april 2003 
 
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 792,8 mkr,  
varav kommunbidraget utgör 707,5 mkr. Övriga externa och interna intäkter  
utgör 85,3 mkr.  
 
Resursfördelningen till de 13 rektorsområdena med förskola/grundskola utgör  
514,4 mkr. 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2002 ett positivt ekonomiskt 
resultat på 2,2 mkr. 
 
De största avvikelserna fanns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter, gemen-
samma personalkostnader, rektorsområdena, finansiella intäkter, skolskjutsar, 
resursskolan, resurscentrum, central administration inkl nämnd samt lokaler. 
 
Rektorsområdena uppvisade sammantaget en budgetavvikelse om ca +2,7 mkr 
och Särskolan hade en budgetavvikelse om ca 0,1 mkr. 
 
Den positiva semesterlöneskulden/ferielöneskulden på ca 2,7 mkr hänför sig 
huvudsakligen till rektorsområdena. 
 
Internbudget/resursfördelning 2003 
Under 2003 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell  
som togs fram till budget 2001. Modellen skall ge rektorsområdena stabila 
budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksam-
hetsårets start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och 
regleras per tertial. Justering för att kompensera eventuella löneökningar sker 
under året. 
 
Utöver den ordinarie budgeten har även medel för att delvis täcka det utökade 
behovet av barnomsorg på grund av demografiska förändringar tagits i bruk,  
5 mkr, samt de av kommunstyrelsen tillskjutna medlen om 4 mkr.  
 
De budgetanpassningsåtgärder som förvaltningen har för avsikt att genomföra 
med utgångspunkt från budgetuppföljningen 2003-02-28, förutom de som 
föreslogs i uppföljningen, är följande: 
- personaladministrativa åtgärder 3,5 mkr 
- interna ombudgeteringar 2 mkr 
Tillsammans motsvarar ovanstående 5,5 mkr det beräknade underskottet 
i rektorsområdena. 
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För det prognostiserade underskottet för barnomsorg  och förskola på sammanlagt 
5,6 mkr har kommunstyrelsen tillfört medel till nämnden motsvarande 4 mkr. 
Det överskjutande underskottet på 1,6 mkr har med anledning av senareläggning 
av det framskrivna utbyggnadsärendet inom barnsomsorg/förskola, kunnat 
elimineras.  
 
Händelser under 2003 
Under 2003 införs allmän förskola för 4-5 åringar. I samband med detta har 
förskolor öppnats i Lyckeby, Nättraby, Jämjö, Tving och Fridlevstad. I augusti 
startar ytterligare en förskoleavdelning i Rödeby. Planering för en förskoleavdelning 
på Sturkö och i Skrävle pågår. 
Familjedaghemmen har, för att bedriva allmän förskola, kompletterats med 
förskollärartjänster på sju platser i kommunen. 
I januari utökade också Skärgårdens föräldrakooperativa förskola sin verksamhet 
med en avdelning. 
 
Prognos för 2003 
Konsekvenserna av barnomsorgsreformerna kommer, enligt fullmäktigebeslut, att 
beskrivas i särskilda uppföljningar kvartalsvis. 
 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos för 2003 slutar på 
-3,4 mkr enligt nedanstående redovisning. 
Barnomsorgsintäkter - 1,5 
Skolskjutsar - 0,8 
Lokaler + 0,5 
Friskolor - 0,6 
Semesterlöneskuld - 1,0  
 
 

 Investeringsbudgeten 
Investeringsbudgeten är totalt på 6,0 mkr. Till detta kommer 400 tkr som inte 
utnyttjades under 2002 för utrustning/inventarier till skolbiblioteken i Tving och 
Ramdala.  
I reserv för inventarier vid förskoleutbyggnad finns ytterligare 1,1 mkr. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden  besluta 

 
1.att överlämna budgetuppföljning för januari-april 2003 till kommunstyrelsen   
 
2.att hos kommunstyrelsen begära att de 1,4 mkr som finns avsatta för ökade 
hyreskostnader för Sunnadalsskolan överförs till nämnden 
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3.att hos kommunstyrelsen begära att få disponera del av, 700 tkr, av de investe-
ringsmedel om totalt 1,1 mkr som finns i reserv för inventarier vid förskole-
utbyggnad samt  
 
4.att  uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  
 
1. att överlämna budgetuppföljning för januari-april 2003 till kommunstyrelsen   
 
2. att hos kommunstyrelsen begära att de 1,4 mkr som finns avsatta för ökade 
hyreskostnader för Sunnadalsskolan överförs till nämnden 
 
3. att hos kommunstyrelsen begära att få disponera del av, 700 tkr, av de investe-
ringsmedel om totalt 1,1 mkr som finns i reserv för inventarier vid förskole-
utbyggnad samt  
 
4. att  uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat. 
 
____________________ 
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  2003.225 049 

Ordföranden BUN 
Förv chef BUF 
Kanslichef BUF § 60 
Ek-chef BUF       Firmatecknare för momsdeklarationer 
Akten 

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden att utse 
följande befattningshavare att, var för sig, vara behöriga firmatecknare vid 
underskrift av momsdeklarationer: 
 
Ordförande, Barn- och ungdomsnämnden 
Förvaltningschef, Barn- och ungdomsförvaltningen 
Kanslichef, Barn- och ungdomsförvaltningen 
Ekonomichef, Barn- och ungdomsförvaltningen 

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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 2001.337 020 

PA-chef  
Pers sekr § 61 
Akten Strategi och organisation för personalförsörjning 

   
Kommunfullmäktige beslutade 2001-08-30, § 127 om önskad sysselsättnings- 
grad och flexibla arbetstider. Beslutet innebär att Barn- och ungdoms-
förvaltningen behöver se över sin organisation av bemanningsverksamheten så att 
alla delar i beslutet tillgodoses. 
Beslutet omfattar bl a följande punkter 
- önskad sysselsättningsgrad 
- tillsvidareanställning efter ett år 
- mycket begränsad delegation för att timanställa personal 
- resursenhet med personal med specialiserad kompetens. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens nuvarande organisation redovisas avseende 
- intern övertalighet 
- timvikarier 
- lärarvikarier 
- städvikarier. 
 
Strategi och organisation för personalförsörjningen inom Barn- och 
ungdomsförvaltningen framöver redovisas.  
Målsättning är att en arbetsgrupp med egen arbetsledning bildas för att kunna 
tillgodose det vikariebehov som finns inom alla verksamheter och för att få en 
kontroll och överblick över den personal som inte har fast grundplacering. 
Organisationen kommer att bestå av ett bemanningsteam som har ansvar för 
specialistpool, resurspool och korttidsvikarier. 
 
Enligt tidplan kommer Barn- och ungdomsförvaltningen att 
- inrätta ett bemanningsteam inom Barn- och ungdomsförvaltningen med start 
 1 oktober 2003 
- snarast påbörja rekryteringen av en arbetsledare för bemanningsteamets 
 verksamhet 
- inrymma bemanningsteamet inom befintliga lokaler 
- finansiera bemanningsteamet inom befintliga ekonomiska ramar. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa startdatum för fastanställning efter senast ett år till den 
  1 oktober 2003. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet  
vid nämndens majsammanträde. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att fastställa startdatum för fastanställning efter senast ett år till den 
  1 oktober 2003. 
 
Särskilt yttrande 
Bo Palmgren (c) medges få följande särskilda yttrande i ärendet till protokollet: 
”När det gäller lärarvikarier bör formen med ökad grundbemanning inom rektors- 
områdena kunna tillämpas.” 
 
_____________________ 
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  2001.330 519 

C U Persson 
Tekniska nämnden 
Akten  § 62 

Nättrabyskolan - ny busslinga 
 
Problemen med trafiken runt Nättrabyskolan aktualiserades i och med byggandet 
av Nättraby Kunskapscenter, då skolan byggdes ut från 400 till 800 elever. 
Mindre justeringar har gjorts för att förbättra trafikmiljön, men dessa har inte 
varit tillräckliga. En skola i denna storlek bör ha en trafikangöring för skol- 
skjutsar och föräldrar. 
 
Under år 2002 inköptes en intilliggande fastighet som innebär möjligheter att 
anordna en säker och väl fungerande buss- och bilangöring till skolan. 
Projektet är kostnadsberäknat till 1,3 mkr och riktade investeringsmedel finns 
centralt avsatt. Hyresbeloppet är beräknat till 215.000 per år. I denna kostnad 
ingår även fastighetsköpet. Beloppet täckes inom nämndens lokalbudget. 
Ärendet beredes parallellt av Tekniska nämnden som söker investeringstillstånd 
hos Kommunfullmäktige. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att beställa ovanstående trafikangöring vid Nättrabyskolan hos Tekniska 
  nämnden. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
____________________   
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   2003.165 026  

P Olsson 
Kommunl.förv    § 63 
Akten Yttrande över förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003 

 
Barn- och ungdomsnämnden har för yttrande erhållit förslag till reviderat 
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003. 
 

 Förslag till yttrande 
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker den reviderade planen som ger god 
vägledning i jämställdhetsarbetet, men föreslår några kompletteringar. 
 
Nämnden ser gärna att planen kompletteras med ett stycke som kopplar 
integrationsarbetet till jämställdhetsarbetet. Karlskrona kommuns arbete med 
validering kombinerat med förvaltningsövergripande utbildningsinsatser där 
andra samhällsaktörer också tar ansvar kan få en god effekt på jämställdheten 
inom gruppen invandrarkvinnor. 
 
Som gott exempel vill nämnden framhålla att fördelningen inom förvaltningens 
chefsgrupp är  27 kvinnor och 21 män, vilket är positivt. 
Mindre bra är könsfördelningen inom förskola/barnomsorg där det är ovanligt 
med män. Dessutom har trenden de senaste åren förstärkt detta.  
En förändring som skulle innebära att vi närmar oss 60/40 kräver stöd i 
omfattande och övergripande attitydförändringar i samhället. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att yttra sig över förslaget till reviderat Jämställdhetsprogram 2003 enligt ovan. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att yttra sig enligt redovisat tjänstemanna- 
förslag. 
 
___________________  
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 2003.226 282 
S Ohlsson 
R/Sä § 64 
Akten Förnyat hyreskontrakt - Panflöjten 
 

På Panflöjten bedriver särskolan verksamhet för barn med autism. Nio barn är 
inskrivna i skolan och av dessa har sex också sin fritidshemsplacering där. 
 
Lokalen är på 450 m2  och har idag en hyra på 1 233 814 kronor per år. Hyresvärd 
är AB Karlskronahem och  kontraktet löper till och med 2005-12-31. 
 
Efter samtal med hyresvärden finns möjlighet att teckna om avtalet och därmed 
sänka hyran fr o m 2003-01-01 till 785 000 kronor per år med en hyresperiod om 
10 år. 
 
Lokalerna fungerar bra för den verksamhet som finns där idag och det  
finns inget som tyder på att denna eller annan liknande verksamhet inom 
särskolan inte skulle behöva nyttja lokalen under angiven kontraktstid. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att teckna nytt hyreskontrakt på 10 år enligt ovanstående villkor. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
__________________ 
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A Ottosson  2003.227 611 
I Bergström 
Akten § 65 

Förslag till tillämpningsregler - förtur till Montessoriskola 
 

Inom Sunnadals rektorsområde finns idag en Montessorienhet som omfattar 
förskoleklassen t o m år 9. Till hösten utökas verksamheten med en 
Montessoriförskola. Kommunen kan då erbjuda barn en förskoletid och skoltid 
som bedrivs utifrån samma pedagogik; från det att barnet är 1 år t o m år 9 i 
grundskolan. 
 
Eftersom Montessoriskolan inom Sunnadals rektorsområde är den enda 
kommunala grundskoleenhet som bedriver verksamhet enligt Montessori-
pedagogiken kan antalet sökande till skolan vara fler än tillgängliga platser. 
De barn som är placerade i den föräldrakooperativa Montessoriförskolan i 
kommunen har förtur vid ansökan till Montessorifriskolan. För att ge samma 
möjlighet till kontinuitet för barn vars föräldrar väljer kommunal verksamhet bör 
förtur tillämpas vid antagning till den kommunala Montessoriskolan för de barn 
som varit i kommunal Montessoriförskola. 

 I första hand bör barn från kommunal Montessoriförskola beredas plats i 
 Montessoriskolan och i andra hand barn från andra Montessoriförskolor. 
 
 Tjänstemannaförslag 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Barn-och ungdomsnämnden besluta  
 
att  förtur vid placering i  Montessoriskolan ges i första hand till barn som gått i 
Montessoriförskola i kommunens regi och i andra hand barn från andra 
Montessoriförskolor. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar återremiss för vidare utredning av förtur vid 
Montessoriskolor. 
 
Ordföranden bifaller Annicka Engbloms yrkande och föreslår en återremiss 
av ärendet för vidare beredning till nämndens junisammanträde. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet 
 
att återremittera ärendet för vidare beredning till nämndens junisammanträde. 
 
_________________ 
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§ 66 
Kurser och  konferenser 
 
Ordföranden meddelar att en gemensam konferens för nämndsledamöter, 
rektorer och ledningsgrupp kommer att äga rum den 16 juni 2003, 
kl 11.00 - 20.00. Program sändes ut i slutet av vecka 23. 
 
_____________________ 
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§ 67 

P Olsson Övriga ärenden 
S Petersson  2003.119 042 
Kommunstyr.      1. Ökade driftskostnader Sunnadal 
Akten 

Barn- och ungdomsförvaltningen lämnar som tillägg till delårsbokslutet 
2003-04-30 för Barn- och ungdomsnämnden, en redogörelse för de ökade 
driftskostnaderna med anledning av ombyggnaden av Sunnadalsskolan. 
 
Av redogörelsen framgår att ökningen beräknas till 2 000 tkr. 
Av de 2 000 tkr begär nämnden i delårsbokslutet att få använda de 1 400 tkr  
som finns avsatta i reserv under kommunstyrelsen och de ytterligare 600 tkr  
avser nämnden att finansiera inom  befintlig budget. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna redogörelse för de ökade driftkostnaderna avseende Sunnadals- 
skolan till kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_______________ 
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forts § 67 
 

P Olsson 2. Återbetalning av barnomsorgsavgifter 
S Petersson 
I Bergström Med anledning av den just avslutade strejken för fackförbundet Kommunals 
Akten medlemmar har frågan aktualiserats om återbetalning av barnomsorgsavgifter. 

För att återbetalning skall kunna genomföras utan manuell fakturering, krävs ett 
beslut innan Barn- och ungdomsnämndens junisammanträde. 
 
Ordföranden fastslår vikten av att hitta en generell metod för beräkning och 
lämnar synpunkter som är gemensamma för socialdemokratiska gruppen och 
borgerliga gruppen. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att ge Barn- och ungdomsnämndens presidium delegation att fatta beslut 
om återbetalning av barnomsorgsavgifter samt 
 
att ge Barn- och ungdomsnämndens presidium delegation att fatta beslut   
om formerna för en sådan återbetalning om återbetalning blir aktuell. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.  
 
_____________________ 
 

 
P Olsson 3. Skolskjutsupphandling 
C U Persson 
I Bergström Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor om skolskjutsupphandlingen.  

 
Förvaltningschefen ger information om den genomförda skolskjuts- 
upphandlingen för åren 2003-2007, vilka kriterier som ligger till grund för 
kraven på entreprenörerna samt länsrättens möjlighet att överpröva ärendet 
inom 10 dagar. 
 
Jan-Olof Petersson föreslår att kommunens upphandlingsenhet inbjuds 
att informera nämnden om hur upphandlingar genomförs. Vidare anser 
Jan-Olof Petersson att det skall finnas möjlighet för nämnden att lägga 
synpunkter/förslag på upphandlingar. 
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forts § 67 
 
Ordföranden ser positivt på förslaget att få möjlighet att lägga synpunkter/förslag 
på upphandlingsunderlag. 
 
Information om hur upphandlingar genomförs kommer att ske på nämndens 
augustisammanträde. 
 
_____________________ 
   
 
4. Skolplanen 
 
Annicka Engblom (m) ställer frågor om när skolplanearbetet beräknas vara 
klart, med anledning av uppgift i Samverkansprotokoll. 
 
Förvaltningschefen redovisar att en bedömning från förvaltningens sida vid 
förfrågan i samverkansgruppen var att arbetet bör vara klart i början av hösten, 
med tanke på prolongeringen av nuvarande skolplan. 
 
Markus Alexandersson (s) framhåller att ingen tidsplan är gjord och vikten av att 
få en bred förankring kring skolplanen innan den blir ett ärende i nämnden. 
 
___________________ 
 
 
5. Dansseminarium 
 
Barn- och ungdomsnämnden förhandsaviseras om ett dansseminarium den 23 
september 2003 i Konserthuset. 
 
Inbjudan och program kommer senare. 
 
____________________ 
 
 
6. Arvode för lärarhandledare 
 
Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor om förhandlingar angående arvode för 
lärarhandledare. 
 
Kurt Edvinsson redovisar förhandlingsläget. 
 
____________________ 
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§ 68 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige  2003.104 610 
 § 42 
 Förlängning av skolplan t o m 31 dec 2003 
 
Kommunfullmäktige  2003.90 102 
 § 48 
 Kommunala val 
 Pia Idhede (s) utses till ersättare i Barn- och 
 ungdomsnämnden t o m den 31 december 
 2006    
 
Kommunfullmäktige  2002.406 400 
 § 51 
 Yttrande över länsstyrelsens förslag till 
 regionala miljömål för Blekinge  
 
Kommunfullmäktige 2003.210 534 
 § 54 
 IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona 
 kommun  
 
Kommunfullmäktige 2003.206 004 
 § 57 
 Balansförteckning över ej besvarade motioner 
 den 1 mars 2003 
 
Kommunfullmäktige 2002.316 611 
 § 60 
 Svar på motion om ”LUS lär eleverna läsa” 
 
Kommunfullmäktige  2002.315 611 
 § 61 
 Svar på motion om ”Ge eleverna tillräckligt 
 med tid i grundskolan” 
 
Skolverket 2003.93 631 
 Skolverket översänder för kännedom skrivelse 
 till Föräldrakooperativet Solvindans 
 Montessorisärskola angående ansökan om 
 godkännande och rätt till bidrag för en 
 fristående förskoleklass och fristående 
 särskola i Karlskrona kommun 
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Tekniska nämnden 2003.207 311 
 § 32  
 Anslagsframställan och investeringstillstånd  
 för anläggande av bussvändslinga vid 
 Nättrabyskolan 
 
Arbetsmiljöverket 2003.142 291 
 Inspektionsmeddelande efter inspektion och  
 arbetsskadeutredning den 18 mars 2003 på 
 Vedebyskolan, Idrottshallen 
 
Arbetsmiljöverket 2003.142 291 
 Svar på inspektionsmeddelande angående  
 arbetsskadeutredning på Vedebyskolan, 
 Idrottshallen. 
 Med anledning av vidtagna åtgärder förklaras 
 ärendet avslutat. 
 
Arbetsmiljöverket 2003.127 619 
 Elevolycksfall på Östra Torpskolan. 
 Arbetsmiljöverket har tagit del av regler för 
 aktiviteter i gymnastiksalen och har inget att 
 erinra. 
 
Länsrätten i Blekinge län Beslut i mål angående överprövning enligt 
 lagen om offentlig upphandling; Skolskjutsar 
 våren 2003. Interimistiskt beslut. 
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde 3 april 2003 
 
Sölvesborgs kommun Läsårstider 2003 - 2004 för grundskolan och 
 särskolan i Sölvesborg 
 
____________________ 
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Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 18 juni 2003 
 
§ 70 Aktuell information 
 1. Betygsstatistik för läsåret 2002/2003 
 2. Ekonomiska jämförelsetal - Budget och utfall år 2002 
 3. Handikappolitiska programmet 
 
§ 71 Delegeringsärenden 
 
§ 72 Disposition av tilläggsanslag 
 
§ 73 Budgetanpassningsåtgärder 2003 
 
§ 74 Budgetuppföljning maj 2003 
 
§ 75 Tillagningskök på Hasslö 
 
§ 76 Reviderad resursfördelning för fristående skolor i Karlskrona 
 kommun 
 
§ 77 Ändring av Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen/ 
 fritidshem 
 
§ 78 Återremitterat ärende angående tillämpningsregler vid placering i 
 Montessoriskola 
 
§ 79 Inventering av ordningsregler i rektorsområdena 
 
§ 80 Kurser och konferenser 
 
§ 81 Övriga ärenden  
 Val av kontaktpolitiker 
 
§ 82 Meddelanden 
 
_________________
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 - 12.10 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  
 Eva-Britt Dahlström (s)  
 Jeanette Petersson (s)  
 Jan-Olof Petersson (fp)  
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)  
 Karin Landquist (kd)  
 Bo Palmgren (c)  
  
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) 
    Magnus Manhammar (s) 
    Roy Jakobsson (s) 
    Pia Idhede (s) 
    Marie-Louice Norethun (m) 
 
Ersättare Lennart Svantesson (kd) 
    Peter Christensen (c)    t o m kl 10.15 
 
Tjänstemän Per Olsson barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Gunilla Ingestad utredare/kurator 
 
Utses att justera Jeanette Petersson 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-06-25 kl 13.30 
 
Under- Sekreterare _______________________________ Paragrafer 70-82 
skrifter  
 Ordförande  _______________________________ 
 
 Justerare  _______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-06-26 
Intygar i tjänsten 
 
Ingrid Bergström 
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  2003.259 609 

G Ingestad 
A Eklund § 70 
Akten Aktuell information 

 
1. Betygsstatistik för läsåret 2002/2003 
 
Gunilla Ingestad redovisar betygsstatistik för grundskolans avgångsklasser år 2003. 
699 elever gick ut grundskolan, varav 68 obehöriga. Detta motsvarar 9,7  %  
obehöriga, vilket skall jämföras med år 1998 10,5 %, år 1999 11,3 %, år 2000  
12,9 %,  år 2001 11,3 % samt år 2002 13,5 %. 
Grundskolan som helhet, inkl friskolor, omfattar 769 elever och då blir  resultatet  
8,8 %. 
Av de obehöriga är 46 pojkar och 22 flickor. 
 
Fördelningen på basämnen visar följande antal elever som ej uppnått godkäntnivån: 
Engelska 9 elever  
Matematik 11 elever 

 Svenska 5 elever 
Svenska/engelska 9 elever 
Svenska/matematik 2 elever 
Engelska/matematik 8 elever 
24 elever hade ej godkänt i något av basämnena.  
 
När man ser till helheten i elevernas betyg är det många som har bra betyg i de 
övriga ämnena och som med komplettering av betygen kan komma in på 
gymnasiet. 
 
Även statistik områdesvis redovisas och olika faktorer som kan ha bidragit till 
resultatet.  
 
En rapport kommer att sammanställas och lämnas till nämnden. 
  
De elever som gick i sommarskola förra året har nu fullföljt sitt första år på 
gymnasiet. Gunilla Ingestad kommer att följa upp dessa elever betygsmässigt. 
 
Årets sommarskola startar den 13 juni. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
Informationen tas till protokollet. 
 
_____________________ 
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2. Ekonomiska jämförelsetal  - Budget och utfall år 2002  
 
Stefan Petersson redovisar ekonomiska jämförelsetal på undervisningskostnad  
per elev/andel obehöriga elever per samverkansområde. 
 
Informationen tas till protokollet 
__________________   
 
 
3. Handikappolitiska programmet 
 
Information kommer att ske på nämndens augustisammanträde. 
 
_________________ 
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§ 71 
Delegeringsärenden 
 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om fortsatt extra bidrag till extra resurser för  2003.229 630 
barn placerat på föräldrakooperativ förskola 
Sekretessbelagt ärende 
 
Beslut om resurser avseende särskilda stödinsatser till 2002.338 630 
föräldrakooperativ förskola 
Sekretessbelagt ärende 
 
Förändring av familjedaghemsverksamheten Skrutten 2003.267 611 
till förskoleverksamhet på Saltkråkans förskola 
 
Beviljande av stipendium ur Karlskrona skolväsendes  2003.130 046 
samfond för lärare 
 
Storstädning av idrottshallen sommaren 2003 2003.196 281 
 
Beviljande av ledighet för elev i Sunnadals rektorsområde  
under tiden 030805 -- 030909 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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P Olsson   2003.119 042 
S Petersson    
Akten § 72 

Disposition av tilläggsanslag 
 
I budgetuppföljning 2003-02-28 prognostiserades ett underskott för barnomsorg 
och förskola på sammanlagt 5,6 mkr. Den prognosen justerades till 4 Mkr i det 
förskoleärende som bereddes av Barn- och ungdomsnämnden i april och av 
kommunstyrelsens budgetberedning i början på maj. Orsaken till justeringen är i 
sin helhet hänförlig till en senareläggning av åtgärder inom barnomsorg/förskola. 
 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2003-05-25 § 74 utökas Barn- och ungdoms-
nämndens ram från år 2003 med 9 mkr. Av dessa 9 mkr var 5 mkr redan kända 
sedan ordinarie budgetprocess varför de är inarbetade i lagd internbudget. De nu 
tillskjutna medlen om totalt 4 mkr föreslår barn- och ungdomsförvaltningen 
disponeras för att användas till att möta den demografiska ökningen samt att 
minska effekten av övertimmar i barnomsorgen. 
 

 Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att 3.850 tkr används för att möta den demografiska ökningen i barnomsorgen 
under hösten samt, i den utsträckning budgetuppföljningar och delårsbokslut 
medger, för att öka kvaliteten och minska effekten av övertimmar i barnomsorgen. 
 
att 150 tkr avsätts för att under hösten 2003 fortsätta vidareutbildningen av 
barnskötare. 
 
Beslutsförslag 

 Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens junisammanträde. 
 
------------------------------- 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar följande tilläggsattsats  
att nämnden beslutar att införa fri etableringsrätt inom förskole- och 
familjedaghemsverksamheten inom Karlskrona kommun. 
Bo Palmgren (c), Jan-Olof Petersson (fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) och 
Karin Landquist (kd) yrkar bifall till tilläggsförslaget. 
 
Roland Andréasson (s) yrkar avslag till tilläggsförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
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Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms tilläggsförslag 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå detsamma. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat 
 
att 3.850 tkr används för att möta den demografiska ökningen i barnomsorgen 
under hösten samt, i den utsträckning budgetuppföljningar och delårsbokslut 
medger, för att öka kvaliteten och minska effekten av övertimmar i barnomsorgen. 
 
att 150 tkr avsätts för att under hösten 2003 fortsätta vidareutbildningen av 
barnskötare. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
________________ 
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P Olsson  2003.119 042 
S Petersson 
Akten § 73 

Budgetanpassningsåtgärder 2003 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen fick av Barn- och ungdomsnämnden 2003-03-31  
§ 37 i uppdrag att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat för 2003. 
 
Förutom de föreslagna åtgärder som presenterades i budgetuppföljningen per  
2003-02-28, och som kommer att genomföras av respektive rektorsområde, har 
förvaltningen för avsikt att genomföra följande:  
 
Personal administrativa åtgärder motsvarande 3, 5 mkr. 
Minskning av semesterlöneskuld, ferielöneskuld undantagen, med 10 % ger en 
nettokostnadsminskning med 1,7 mkr.  
10 % minskning av vikarietillsättningen under året och en minskning av 
övertidsuttaget med 10 % ger en minskning med 1,8 mkr.  
 
Den andra delen av budgetanpassningen om 2 mkr har förvaltningen för avsikt att 
uppnå genom att senarelägga vissa projekt centralt inom förvaltningen vilket ger 
0,5 mkr. Ytterligare anpassning med 0,5 mkr kan ske med en omdisponering av de 
medel som fördelas ut till fritidshemmen. En minskning av fritidshemsbidraget per 
timme med 10 % skulle innebära att man uppnår en rättvisare central fördelning av 
medel mellan verksamheter. Det skulle även innebära att de fristående 
verksamheter som driver fritidshemsverksamhet blir involverade.  
 
Den utredning om friskolornas bidragsnivå som genomförts visar på att nivån kan  
sänkas med ytterligare 10 %. Skulle nämnden ta beslut härom skulle det innebära 
att 1 mkr på halvårsbasis skulle kunna användas för anpassning av nämndens 
budget. 
 

 Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att i gällande internbudget justera ned fritidshemsbidraget med 10 % samt 
 
att godkänna övriga föreslagna budgetanpassningar. 
 

 Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens junisammanträde. 
 
----------------------------- 
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Revidering av ärendet 
Ordföranden meddelar att förslaget att justera fritidshembidraget med 10 % utgår 
ur ärendet varför beslutsförslaget således lyder: 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att godkänna övriga föreslagna budgetanpassningar. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och föreslår att Barn- 
och ungdomsnämnden beslutar 
1. att genomföra budgetanpassningar gällande personaladministrativa åtgärder 
samt senareläggning av vissa projekt inom förvaltningen 
2. att uppdra åt förvaltningen att genomföra ytterligare budgetanpassningar inom 
förvaltningen samt återkomma med förslag till dessa till nämnden i augusti. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer beslutsförslaget mot Annicka Engbloms attsats 1. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med beslutsförslaget.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Annicka Engbloms attsats 2. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla densamma. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att godkänna övriga föreslagna budgetanpassningar samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att genomföra ytterligare budgetanpassningar inom 
förvaltningen samt återkomma med förslag till dessa till nämnden i augusti. 
 
Reservation 
Annicka Engblom reserverar sig till förmån för egen attsats 1. 
 
_____________________ 
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P Olsson 
S Petersson  2003.119042 
Kommunstyr     
Akten § 74 

Budgetuppföljning maj 2003 
 
Budgetuppföljning per den 31 maj 2003 visar vid en samlad bedömning att Barn- 
och ungdomsförvaltningens resultat för 2003 kommer att sluta på ett underskott 
med 3,4 mkr.    
 
Underskottet fördelar sig enligt följande: 
 
Barnomsorgsintäkter      - 1,5 mkr 
Inför genomförandet av allmän förskola genomfördes en  
simulering som visade att barnomsorgsintäkterna skulle 
minska med 2 mkr. Nämnden har erhållit kompensation 
för den simulerade intäktsminskningen, men de ekonomiska  
effekterna av reformen har blivit större, bl a har indexuppräkning  
inte motsvarat en verklig intäktsökning. 
 
Skolskjutsar       - 0,8 mkr 
Halvårseffekt av genomförd skolskjutsupphandling 
 
Lokaler        + 0,5 mkr 
 
Friskolor        - 0,6 mkr 
Större avgång under pågående termin än budgeterat 
 
Semesterlöneskuld       - 1,0 mkr 
Uppräkning av personalomkostnader 
 
Av nämndens investeringsbudget på totalt 8,25 mkr har till och med maj månad 
nyttjats 1,1 mkr. Större delen av rektorsområdenas investeringsutrymme används i 
regel under höstterminen. Prognosen är att nämnden kommer att förbruka tilldelade 
medel. 
 
I resultatprognosen har inte eventuell resultatpåverkan av den just avslutade arbets- 
konflikten beaktats. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att godkänna budgetuppföljning för januari - maj 2003 samt 
 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 
 
 ---------------------------------- 
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Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 
att godkänna budgetuppföljning för januari - maj 2003 samt 
 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 
 
_________________  
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   2001.211 042 

P Olsson 
S Ohlsson 
R/Nä § 75 
Tekn nämnden Tillagningskök på Hasslö 
Akten 

I september 2002 beslöt Barn- och ungdomsnämnden (§ 69/2002) att ett 
tillagningskök skulle tillskapas på Hasslö skola i samband med etableringen av de 
nya förskoleavdelningarna. Förskoleavdelningarna byggs med förutsättningen att 
skolans kök ska serva med samtliga måltider. 
Det nya köket skall serva både skolan och befintliga förskoleavdelningar, då 
dessa avdelningar har brister i sina kök. 
 
Kostnaden för att bygga om befintligt mottagningskök på skolan till ett 
tillagningskök beräknades till ca en miljon kronor och skulle innebära en 
hyreshöjning på 110 000 kronor. 
 
De nya förskoleavdelningarna kommer att vara klara i oktober.  
Tillagningsköket har detaljprojekterats och varit ute för upphandling. Resultatet av 
upphandlingen visar att ombyggnaden är betydligt dyrare än vad som tidigare 
beräknats. Kostnaden uppgår till ca 2,6 miljoner kronor vilket innebär en årshyra 
på 260 000 kronor. Anledningen till fördyringen är att den tidigare kostnads-
beräkningen hade omfattande brister i underlaget samt till en mindre del på 
tillkommande önskemål från verksamheten.  
 
Beslutsförslag  
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra ombyggnaden av Hasslöskolans 
kök enligt gjord detaljprojektering. 
 
--------------------------- 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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P Olsson 
S Petersson  2003.215 619 
S Ahlgren § 76 
Friskolorna  Reviderad resursfördelning för fristående skolor i Karlskrona kommun 
I Bergström 
Akten Barn- och ungdomsnämnden fick vid nämndens sammanträde den 28 maj 2003 

en information om den utvärdering av bidragsreglerna till friskolor som Sune 
Ahlgren gjort med anledning av nämndens beslut den 19 april 2000, § 41.  
 
I sina beräkningar visar utredaren att merkostnaden för den kommunala skolans 
åtaganden är 35 mkr vilket utgör 13,5 %  av den totala undervisningskostnaden,  
260 mkr. Det finns skillnader mellan kommunal skola och friskolor, men också 
mellan friskolor och mellan kommunala skolor avseende hur stor andel man har av 
barn i behov av särskilt stöd.  
Utredaren  bedömer sammanfattningsvis att en rimlig reducering av 
schablonbelopp för undervisning är 10% för fristående skolor samt att ett 
behovsbaserat bidrag för barn med särskilda behov av stöd bör införas för såväl 
fristående skolor som kommunala. 
 
Förvaltningsledningens syn på fristående skolor. 
Förvaltningsledningens syn på fristående skolor är att de tillför skolutveckling och 
kvalitet stora mervärden. I och med friskolornas etablering har kvalitetsmått som 
nöjdhet, föräldrainflytande mm fått ökad betydelse vilket ökar intresset och 
engagemanget för skolan. 
 
Reglerna för friskoleetablering har dock lett till felanvändning av den totala 
resursen. Det är utomordentligt viktigt att medelstilldelningen mellan kommunal 
skola och fristående skola grundas på likställdhet avseende resurser mellan barn i 
Karlskrona. 
 
Förvaltningsledningens synpunkter på utvärderingen 
Sune Ahlgren har gjort en bedömning av det han kallar skolpliktskostnaden utifrån 
verkliga förhållanden. 
Ansvarskostnad, verkliga merkostnader eller något annat bättre begrepp borde 
möjligen ersätta begreppet skolpliktskostnad.   
 
Utredaren har valt att ligga mellan definitionerna genom att gå ner från 13,5% till 
10% och att inte bedöma huruvida friskolornas kompensation för OH-kostnader 
mm är rimlig. Då utredningen kan leda till en minskning av bidraget till friskolorna 
har utredaren avrundat och gjort bedömningar som mildrar dessa effekter.  
Rättvisebegreppet bör dock i första hand handla om  rättvisa mellan barn som går i 
skolan i Karlskrona och endast i andra hand om rättvisa mellan olika 
skolhuvudmän. 
 
Invändningar mot beräkningarna av skolpliktskostnaderna. 
Just nu är den kommunala skolans merkostnader de utredaren visat. 
Möjliga åtgärder är att kraftigt effektivisera verksamheten. 
Förvaltningsledningen avser att återkomma med sådana förslag. 
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Skolskjutskostnader 
En effektivisering av den kommunala skolan genom nedläggning av landsbygds-
skolor skulle kunna innebära högre skolskjutskostnader. 
Det innebär dock inte att den aktuella kostnaden för kommunala merkostnader idag 
är felaktigt beräknad. Skolskjutskostnaderna ligger inte  i respektive skolas 
undervisningskostnad utan tas centralt. 
Elever som går från kommunal skola till friskola och som haft skolskjuts kan 
generera lägre skolskjutskostnader  eftersom de inte längre får skolskjuts. 
Hittills har dock inga skolskjutsturer kunnat utgå och inga fordon kunnat dimen-
sionerats om p g a detta. 
 
Hyressättningen i den kommunala verksamheten     
Hyrorna för landsbygdsskolorna kan vara marknadsmässigt för höga. Därmed gör 
de hyresdelen av den beräknade skolpliktskostnaden för hög.  En översyn bör göras 
såväl i relation till tekniska förvaltningen och inför internbudgetarbetet. Detta 
påverkar dock skolpliktskostnaden marginellt. 
 
Ytterligare beslutsgrunder för resursfördelning utöver skolpliktskostnader. 
Det kan finnas ytterligare beslutsgrunder för resursfördelning mellan kommunala 
och fristående skolor än skolpliktskostnad, exempelvis 
- Den kommunala verksamhetens OH-kostnad. 
- Fördelning av särskilda statsbidrag. 
- Fördelning av medel till elever med behov av särskilt stöd. 
- Behov av stabilitet och långsiktiga villkor för fristående skolor. 
 
Summering och slutsatser 
Utredaren  bedömer att rimlig reducering av schablonbelopp för undervisning är 
10% för fristående skolor samt att ett behovsbaserat bidrag för barn med särskilda 
behov av stöd bör införas för såväl fristående skolor som kommunala. 
 
Bedömningen av utredningen och andra faktorer av betydelse ger förvaltningen 
skäl att föreslå en större reducering motsvarande 15%. Utöver denna reducering 
bör inte ske någon ytterligare avsättning av friskolornas tilldelning att fördelas för 
barn i behov av särskilt stöd. Bedömningen av vilka åtgärder som bör vidtas som 
stöd för dessa barn bör göras av dem som är närmast dem, dvs i rektorsområdena. 
En ökad byråkratisering och höjda administrationskostnader centralt måste 
undvikas till förmån för insatser ute i verksamheten. Däremot bör en förbättrad 
redovisning av insatser, såväl från friskolor som kommunala skolor, göras till 
nämnden. 
 
Det är rimligt att friskolorna om möjligt ges mera långsiktiga villkor för att kunna 
hantera sin ekonomi och bedöma sina investeringsmöjligheter. 
Möjligheten att skriva kontrakt mellan fristående skolor och förvaltningen bör 
utredas i förhandling mellan förvaltningsledning och friskolor. 
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Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  uppdra åt förvaltningen att söka långsiktiga överenskommelser med fristående 
skolor, med ett schablonmässigt bidrag med 85% av den kommunala skolans 
undervisningskostnad som utgångspunkt 
 
att  återkomma till Barn- och ungdomsnämnden med förslag till 
överenskommelser vid augustisammanträdet 2003 
 
att om överenskommelser inte träffats återkomma med ett förslag till ett ensidigt 
beslut i Barn- och ungdomsnämnden vid augustisammanträdet. 
 

 Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens junisammanträde. 
 
----------------------------- 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga gruppens vägnar avslag på 
tjänstemannaförslaget och yrkar följande  
att Barn- och ungdomsnämnden ger en oberoende aktör (revisionsbyrå) i 
uppdrag att utreda friskolornas resurstilldelning. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar avslag på Annicka Engbloms yrkande och bifall 
till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms yrkande. 
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 Annicka Engbloms yrkande röstar nej. 
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  Ja Nej 
Magnus Johansson (s) 1 
Markus Alexandersson (s) 1 
Annicka Engblom (m)  1 
Roland Andréasson (s) 1 
Eva-Britt Dahlström (s) 1 
Jeanette Petersson (s) 1 
Jan-Olof Petersson (fp)  1 
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)  1 
Karin Landquist (kd)  1 
Bo Palmgren (c)  1 
Jens Petersson (s) 1 
Magnus Manhammar (s) 1 
Roy Jakobsson (s) 1 
Pia Idhede (s) 1 
Marie-Louice Norethun (m)  1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat 
i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat  
 
att  uppdra åt förvaltningen att söka långsiktiga överenskommelser med fristående 
skolor, med ett schablonmässigt bidrag med 85% av den kommunala skolans 
undervisningskostnad som utgångspunkt 
 
att  återkomma till Barn- och ungdomsnämnden med förslag till 
överenskommelser vid augustisammanträdet 2003 
 
att om överenskommelser inte träffats återkomma med ett förslag till ett ensidigt 
beslut i Barn- och ungdomsnämnden vid augustisammanträdet. 
 
Reservation och särskilt yttrande 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
________________________
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A Ottosson  2001.79 610 
Samtl R   
Plan funkt § 77 
Akten Ändring av Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen/fritidshem 

 
I de regler som gällde från juli 1998 omfattade rätten till plats i förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg även barn vars föräldrar var arbetslösa och i mån av plats 
även barn vars föräldrar var föräldralediga.  
Från juli 2001 ändrades lagstiftningen så att barn till arbetslösa har rätt till 
förskoleverksamhet med 15 timmar per vecka och från januari 2002 omfattar denna 
rättighet även förskolebarn vars föräldrar är föräldralediga. Lagen omfattar endast 
förskolebarn. Skolbarns behov av kamrater och social gemenskap tillgodoses 
generellt genom vistelsen i skolan. I de fall skolbarn har behov av särskilt stöd ska 
dessa anvisas plats på fritidshem om inte behovet av stöd tillgodoses på annat sätt.  
 
De regler som nu tillämpas antog barn-och ungdomsnämnden i februari 2001. I och 
med detta togs rätten till plats i skolbarnsomsorg för barn vars föräldrar är 
arbetslösa eller föräldralediga bort.  
 
Det råder oklarhet och delade meningar om vad som gäller avseende skolbarns rätt 
till skolbarnsomsorg ute i rektorsområdena. Möjligheten att få plats i skolbarns-
omsorg vid arbetslöshet och föräldraledighet ser därför olika ut beroende på var 
man bor i kommunen. 
 
På fritidshemmen fanns i april 122 barn, vars föräldrar är arbetslösa och 62 barn till 
föräldrar som är föräldralediga. Barngruppernas storlek har ökat på fritidshemmen 
och diskussioner om hur detta påverkar verksamhetens kvalité, barn och personal 
har förts i olika forum. Enligt fritidspedagogerna är de viktigaste kriterierna för god 
kvalitet på fritidshem relaterade till gruppstorleken. Dessa kriterier var också de 
som fick sämst värde vid bedömning av nuläget. 
 
Förslag 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Barn-och ungdomsnämnden fattar beslut 
om att rätten till skolbarnsomsorg utöver vad skollagen föreskriver endast omfattar 
barn till arbetslösa föräldrar med upp till 15 timmar per vecka. Ändringen föreslås 
gälla fr.o.m. augusti 2003 för att verkställas så fort omständigheterna tillåter.  
 
Beslutsförslag  
Arbetsutskottet föreslår Barn-och ungdomsnämnden besluta  
att  ändring av regler och tillämpningsföreskrifter görs enligt tjänstemanna-
förslaget. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar att beslutet även skall omfatta barn till föräldralediga. 
 
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till Annicka Engbloms förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Annicka Engbloms yrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Annicka Engbloms yrkande. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat  om ändring av regler och 
tillämpningsföreskrifter för skolbarnsomsorg enligt följande: 
 
att  rätten till skolbarnsomsorg utöver vad skollagen föreskriver omfattar barn till 
arbetslösa och föräldralediga föräldrar med upp till 15 timmar per vecka. 
Ändringen föreslås gälla fr.o.m. augusti 2003 för att verkställas så fort omständig-
heterna tillåter.  
 
_________________ 
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 2003.227 611 

 
A Ottosson 
Samtl R    
Friskolorna § 78 
Akten Återremitterat ärende angående tillämpningsregler vid placering i 

Montessoriskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 28 maj 2003 § 65, 
att återremittera ärende angående Förslag till tillämpningsregler - förtur till 
Montessoriskola. 
 
Inom Sunnadals rektorsområde finns idag en Montessorienhet med verksamhet från 
förskoleklassen t o m år 4. Skolan ska färdigutbyggd omfatta år F t o m år 9. Till 
hösten utökas verksamheten med en Montessoriförskola. Sunnadals rektorsområde 
kan då erbjuda barn en förskoletid och skoltid som bedrivs utifrån samma 
pedagogik från det att barnet är ett år t o m år 9 i grundskolan. Förskola, skola och 
fritidshem kommer att bedrivas under samma tak. Detta kan främja samarbetet 
mellan arbetslagen och övergångarna mellan respektive verksamhet. 
   
Eftersom Sunnadals rektorsområde är den enda kommunala grundskoleenhet som 
bedriver skola/fritidshem enligt Montessoripedagogiken kan antalet sökande till 
skolan bli fler än antalet platser. De flesta föräldrar som väljer Montessoriförskola 
för sina barn vill att dessa också ska få tillgång till Montessoripedagogiken under 
sin fortsatta skoltid. Till Sunnadals förskoleklass tas varje läsår in åtta barn. Antalet 
barn i olika åldrar på förskolan kommer att variera beroende på det sammanlagda 
antalet omsorgstimmar för barngruppen. Hur många barn från förskolan som 
kommer att kunna söka till förskoleklassen vet vi inte förrän första gruppen barn är 
intagna i förskolan. 
 
Den fristående Montessoriskolan har urvalsprinciper som gäller vid fler sökande än 
antalet platser. Dessa är i nämnd ordning; syskonförtur, förtur för barn som gått i 
Montessoriförskola samt anmälningsdatum. Montessoriskolan inom Sunnadals 
rektorsområde bör kunna ge samma möjlighet till kontinuitet; dvs. att förtur 
tillämpas vid antagning till Montessoriskolan för de barn som tidigare varit i 
Montessoriförskola eller Montessoriskola. 
 
För att kunna erbjuda en förskoletid och skoltid som bedrivs utifrån samma 
pedagogik föreslås att Barn-och ungdomsnämnden fattar beslut om vilka 
urvalskriterier som ska gälla vid fler sökande än antalet platser vid Montessori-
skolan.  
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 Tjänstemannaförslag 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  följande urvalskriterier för förtur tillämpas vid placering i Montessoriskola; 
förtur ges i första hand till barn som tidigare gått i Montessoriförskola eller 
Montessoriskola och i andra hand ska anmälningsdatum gälla, samt 
 
att  barn-och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att följa utvecklingen vad gäller 
efterfrågan och tillgång till platser på Montessoriskolan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens junisammanträde. 
 
---------------------- 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
________________
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A Ottosson  2003.178 607 
Samtl R § 79 
Akten Inventering av ordningsregler i rektorsområdena   

 
Förvaltningen har av Barn-och ungdomsnämnden den 23 april 2003, § 51, fått i 
uppdrag att inventera förekomsten av ordningsregler i rektorsområdena samt att 
rapportera detta till nämnden. 
 
Rektorsområdena redovisar ett stort antal dokument som beskriver de regler som 
gäller för olika delar av verksamheten inom skola och fritidshem. Flera rektors-
områden har övergripande regler som omfattar all verksamhet inom skola och 
fritidshem. Övriga har regler som gäller för respektive enhet skola/fritidshem. 
I dokumenten redovisas inte bara regler för ordningsfrågor utan också vad som 
krävs av elever och lärare för trygghet, trivsel och en god arbetsmiljö. Det kan vara 
regler som gäller i matsalen, på rasterna, i biblioteket och för datoranvändning m.fl. 
Annat som kan ingå är handlingsplan mot mobbning, hur lärare ska agera i och 
hantera akuta situationer samt säkerhetsrutiner för att förebygga och undvika 
tillbud och arbetsskada. På skolor med de äldsta eleverna finns också regler för 
användning av elevskåpen, om rökning/snus samt för vilka som får vistas i skolans 
lokaler.  
 
Några rektorsområden har dokument som beskriver vad elever och föräldrar kan 
förvänta sig av skolan och vad skolan förväntar sig av elever och föräldrar. På en 
skola upprättas kontrakt mellan hemmet och skolan. Skolan har i sin regelbroschyr 
också skrivit in konsekvenser om regler bryts. 
 
De regler som gäller på klassrumsnivå bestäms av lärare tillsammans med elever 
och förankras hos föräldrarna vid föräldramöten och liknande. De dokument som 
gäller en hel skola alternativt ett rektorsområde är framtagna i samarbete med 
hemmen genom föräldraråd, skolråd och motsvarande forum. 
 
Inom rektorsområdena är arbetet med värdegrunden en pågående process som bl.a. 
omfattar arbetsglädje, gemenskap, ansvar, delaktighet och som utgör grunden för 
en skola där alla trivs och mår bra. Behovet av regler står i relation till 
värdegrunds-arbetet,  då arbetet med de grundläggande värdena kan skapa en miljö 
där behov och omfattning av regelskrivning minskar.  
 

 Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

 
att förvaltningens uppdrag att inventera förekomsten av ordningsregler i 
rektorsområdena med ovanstående redovisning är genomfört. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Arbetsutskottets förslag  

 
att förvaltningens uppdrag att inventera förekomsten av ordningsregler i 
rektorsområdena med ovanstående redovisning är genomfört. 
 
_______________ 
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A Eklund 
E-B Dahlström § 80 
K Landquist Kurser och konferenser 
I Bergström 

Utbildnings/föreläsningsdagar kring integrationsarbetet/handlingsplan för 
etnisk mångfald kommer att äga rum under två halvdagar i september/oktober 
(troligtvis 29 september och 10 oktober 2003). 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att utse Eva-Britt Dahlström (s) och Karin Landquist (kd) till nämndens 
representanter vid ovanstående utbildningsdagar. 
 
___________________ 
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     2003.47 001 
P Idhede      
Berörda § 81 
områden Övriga ärenden  
I Bergström 
Akten Val av kontaktpolitiker    

 
Uppdraget som kontaktpolitiker i Nättraby rektorsområde, Nätet föräldra-
kooperativ och Tant Grön Skärva förskola har blivit vakant då Patrik Hansson 
lämnat sitt uppdrag i Barn- och ungdomsnämnden 2003-03-31. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 2003-04-23 § 52 
att en plats från socialdemokraternas skulle vakantsättas. 
 
Yrkanden 
Ordföranden föreslår nu att till uppdraget som kontaktpolitiker i Nättraby 
rektorsområde, Nätet föräldrakooperativ och Tant Grön Skärva förskola från 
s-sidan väljes Pia Idhede. 
 
 

 Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  välja Pia Idhede (s) till kontaktpolitiker i Nättraby rektorsområde, Nätet 
föräldrakooperativ och Tant Grön Skärva förskola.   
 
_____________________
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§ 82 
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 2002.196 042 och 2003.238 042 
 § 91 
 Förslag till ombudgetering år 2003 samt 
 direktiv för treårsbudget åren 2004-2006 
 
Kommunstyrelsen 2003.110 042 
 § 116 
 Delårsbokslut per den 30 april 2003 
 
Kommunfullmäktige  2002.196 042 och 2003.238 042 
 § 74 
 Förslag till ombudgetering år 2003 samt 
 direktiv för treårsbudget åren 2004-2006 
 
Kommunfullmäktige 2003.244 210 
 § 75 
 Rosenholms idrottscentrum 
 
Socialnämnden 2003.254 761 
 § 82 
 Halvårsrapport avseende projekt ”Karlskrona 
 samlas mot droger” 
 
Länsrätten i Blekinge län 2003.1 623 
 Laglighetprövning av Barn- och ungdoms-
 nämndens  beslut i ärende angående skolskjuts 
 för grundskoleelev. 
 Länsrätten upphäver Barn- och ungdoms-
 nämndens beslut. 
 
Länsrätten i Blekinge län 2003.44 623 
 Laglighetsprövning  av Barn- och ungdoms-
 nämndens beslut i ärende angående skolskjuts 
 för grundskoleelev. 
 Länsrätten upphäver det överklagade beslutet. 
 
Till Kammarrätten i Jönköping 2003.1 623 och 2003.44 623 
 Begäran  om prövningstillstånd Länsrättsdomar, 
 skolskjuts vid delad vårdnad.  
 
Till Samhällsbyggnads- 2001.060 214 
förvaltningen Yttrande över detaljplan för Säby 4:14, 
 Trummenäsområdet 
_______________ 
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Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 27 augusti 2003 
 
§ 83 Parentation 
 
§ 84 Aktuell information 
 - Nytt läsår 
 - Uppvaktning 
 - Köredovisning 
 - Uppföljning av förskolereformer 
 - Rektorstjänster i Karlskrona kommmun 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 85 Delegeringsärenden 
 
§ 86 Budgetanpassningsåtgärder 2003 
 
§ 87 Budgetuppföljning per den 31 juli 2003 
 
§ 88 Budget år 2004 och planer för 2005 - 2006  
 
§ 89 Hantering av avgifter för barn som har både förskoleplats/fritidshems- 
 plats inom friskoledriven verksamhet eller kooperativ barnomsorg samt 
 nattis  
 
§ 90 Rektorsområdesindelning efter genomförd organisationsförändring 
 
§ 91 Etablering av ny F-9 skola i centrala Karlskrona 
 
§ 92 IT-plan för Barn- och ungdomsförvaltningens administrativ verksamhet 
 år 2003 
 
§ 93 Yttrande över Carlbeckkommitténs delbetänkande ”För den jag är - 
 Om utbildning och utvecklingsstörning” 
 
§ 94 Yttrande över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB avseende 
 fristående grundskola    
 
§ 95 Övriga ärenden 
 - Skolskjutsfrågor 
 
§ 96 Meddelanden 
 
______________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 - 15.45 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande t o m del av § 88 
 Roland Andréasson (s) t o m § 91 
 André Gustavsson (s) t o m  del av § 88 
 Jeanette Petersson (s)  
 Johan Elofsson (m)  
 Karin Landquist (kd) § 83 o del av § 84 föredragning 

 Jan-Olof Petersson (fp)  
 Bo Palmgren (c)  
 Arto Valtonen (v)  
 Marcel Abedini (mp)   
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) 
    Jörgen Aronsson (s) 
 Anna Sandell (s)   fr o m § 91 
 Roy Jakobsson (s)  fr o m § 92 

 Marie-Louice Norethun (m)  fr o m § 85  

 Lennart Svantesson (kd)  
 Peter Christensson (c)  §§ 86-95 föredragning samt §§ 91-96 beslut 
     
Ersättare Anna Sandell (s)  föredragning samt t o m  § 90 

    Roy Jakobsson (s)   föredragning samt t o m  § 91 

    Pia Idhede (s) 
    Peter Christensen (c)   §§ 83-85 föredragning samt  §§ 85-90 beslut 

    
 
Tjänstemän Per Olsson barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
 
Utses att justera Arto Valtonen 
 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-09-08 kl 13.00 
 



   27 augusti 2003 2
  
 
 
 
Under- Sekreterare _______________________________ Paragrafer 83 -96 
skrifter  
 Ordförande  _______________________________ 
 
 Justerare  _______________________________ 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
 
Protokollet är justerat.  
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-09-09 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
 
__________________________________________________________________________________ 
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§ 83 
Parentation 
 
Ordföranden håller en parentation över rektor Swen-Ingvar Ekberg och 
nämnden hedrar hans minne med en tyst minut. 
 
__________________  
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§ 84 
Aktuell information  
 
1. Nytt läsår 
 
Ordföranden hälsar nämnden välkommen till höstens första sammanträde. 
 
  
2. Uppvaktning 
 
Ordföranden och  övriga presidiet har uppvaktat förvaltningschef Per Olsson 
på hans femtioårsdag och nämnden instämmer i gratulationerna. 
 
 
  2003.102 611  

S Ohlsson 3. Köredovisning per den 30 juni 2003 
Akten 

Köredovisning t o m juni månad 2003 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga 
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är  5 
barn och framtida känd väntelista t o m  mars månad 2004 är 236  barn. 
De barn som anmälts ha behov av barnomsorg augusti/september  har specifika 
önskemål och väntar tills det blir plats ledig och i något fall gäller det nyinskrivet 
barn.  
40-50 platser måste tillskapas i höst. 
 
Av den totala kön fram t o m mars månad 2004 önskar 37  placering under 
arbetslöshet och 10 barn under föräldraledighet. Dessutom finns  3 barn i passiv kö. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 9 barn och framtida känd väntelista t o m 
mars månad 2004 är 32 barn. Plats finns för barnen, men de står i kö för en specifik 
plats. 
Dessutom finns 21 barn i passiv kö. 
 
Ytterligare ett antal barn har tillkommit sedan köredovisningen sammanställdes. 
Solvig Olsson redovisar nuläget och i vilka områden behoven är störst. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
______________________ 
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S Ohlsson 4. Uppföljning av förskolereformer   Dnr 2001.474 047 
K-styrelsen 
Akten Kommunfullmäktige beslöt i samband med behandlingen av budgeten 2002-2004 att 
 uppföljning av de nya lagarna om rätt till barnomsorg under arbetslöshet och 
 föräldraledighet, allmän förskola för 4- och 5-åringar samt införandet av maxtaxan 
 skulle göras kvartalsvis. Solvig Ohlsson redovisar uppföljning avseende kvartal 1 
 och 2 år 2003. 

 
Volymutveckling 
Antalet barn 
Det totala antalet förskolebarn (1 – 5 år) i barnomsorgen (inkl alternativ barnomsorg 
och familjedaghem) var i mars 2003 2 804 barn och i juni 2 761 barn. Jämfört med 
motsvarande period år 2002 har en ökning skett 167 barn i mars och 59 barn i juni. 
  
Antalet skolbarn (6 – 12 år) placerade i barnomsorgen (inkl alternativ barnomsorg 
och familjedaghem) var i mars år 2003 2 767 barn och i juni 2 568 barn. Jämfört 
motsvarande period 2002 har antalet skolbarn i barnomsorgen minskat med 61 barn i 
mars och 133 barn i juni.  
 
Snittimmar 
Den planerade snittiden (exkl ob-tid) per förskolebarn och vecka har ökat från 29,92 
tim/v i mars 2002 till 30,73 tim/v i mars år 2003. Siffran för juni 2002 var 30,23 
tim/v och har ökat till 30,53 tim/v i juni år 2003. 
Denna ökning av den planerade snittiden motsvarar för förskolan i mars 2003 
ytterligare drygt tre förskoleavdelningar medan det i juni motsvarar drygt en 
förskoleavdelning. 
 
För skolbarnen har snittiden ökat från 14,29 tim/v i mars 2002 till 15,31 tim/v i mars 
år 2003. I juni var siffran 2002 14,69 tim/v och i juni i år 15,69 tim /v.   
Trots att antalet barn i skolbarnsomsorgen minskar, innebär ökningen av snittimmar 
att den totala timvolymen fortsätter att öka med ca 2 000 tim/v i mars och ca 600 
tim/v i juni. 
 
Antal placerade förskolebarn under föräldraledighet och arbetslöshet 
I mars i år var 316 barn placerade under föräldraledighet.  Det är 223 fler än 
motsvarande månad 2002. För juni månad var siffran 287 barn; en ökning med 134 
barn jämfört med året innan. 
Totalt fanns i mars i år 244 barn placerade med arbetslösa föräldrar; av dessa var 21 
nyplacerade vi arbetslöshet. Detta innebär en ökning med 135 barn. Nyplacering av 
barn under arbetslöshet har dock minskat med 10 barn. 
I juni månad i år fanns totalt 130 barn placerade under arbetslöshet, varav 21 
nyplacerade. Detta innebär en ökning med 34 barn jämfört med året innan. De 
nyplacerade under arbetslöshet har minskat med 3 barn. 
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Allmän förskola för 4– och 5-åringar 
Lagen om rätt till allmän förskola för 4- och 5-åringar infördes i januari 2003. Totalt 
i kommunen fanns det 1 189 barn födda åren 1997 och 1998 i mars 2003. Av dessa 
valde 1 101 barn att gå i allmän förskola.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

 
______________________ 
 
 

P Olsson 5. Rektorstjänster  i Karlskrona kommun 
 
Jäv 
Anna Sandell (s) och Peter Christensen (c) anmäler jäv och lämnar 
sammanträdesrummet under denna informationspunkt. 
 
Förvaltningschefen informerar om rektorstjänster i Karlskrona kommun. 
Som rektor i Vedeby rektorsområde respektive Jändelskolans rektorsområde  
har föreslagits Rolf Bengtsson och Karl-Erik Olsson. Fackliga företrädare tillstyrker 
förslagen. 
 
Vidare redovisar förvaltningschefen planeringen i övrigt avseende rektorsområden/ 
rektorstjänster, vilken inkluderar intervjuer med externa sökande. 
 
_________________ 
 
 
6. Handikappolitiska programmet. 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
________________
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 § 85 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Reducering av barnomsorgsavgift pga konflikt 2003.249 049 
 
Lönetillägg för planerings- och schemaarbeten vid 2003.55 024 
Wämöskolan under tiden 2003-07-01--12-31 
 
Lönetillägg för samordnaruppdrag vid Vedebyskolan 2003.55 024 
under tiden 2003-07-01 -- 12-31 
 
Förordnande som tf förvaltningschef under tiden  2003.296 023 
2003-07-07 -- 07-13   
 
Förordnande som tf förvaltningschef under tiden 2003.297 023 
2003-07-14 -- 07-20 
 
Förordnanden som tf förvaltningschef under tiden 2003.298 023 
2003-07-28 -- 08-03 
 
Lön för nyanställd personal  2003.124 024 
 
Förordnande att biträda rektor inom Nättraby 2003.315 023 
rektorsområde under tiden 2003-08-11 -- 09-30  
 
Medel beviljas till regionmöte för sjukhuslärare 2003.289 609 
 
Avslag på ansökan om extra skolskjuts för elever 2003.237 623 
vid Holmsjö skola    
 
Avslag på begäran om busskort för elev vid  2003.283 623 
Nättrabyskolan 
 
Beviljande av resurser för särskilda stödinsatser till S2001.222 606 
Tant Grön AB för tiden juli - december 2003 
 
Beviljande av resurser för särskilda stödinsatser till S2002.338 630 
Stumholmens föräldrakooperativ under tiden juli - 
december 2003    
 
Beviljande av resurser för särskilda stödinsatser  till S2003.255 630 
Karlskrona Montessorifriskolas fritidshem för tiden  
juli - december 2003 
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Beviljande av resurser för särskilda stödinsatser till S2003.284 630 
förskolan Torlyckan för tiden augusti - december 2003 
 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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      2003.119 042 
 
§ 86 
Budgetanpassningsåtgärder år 2003 
 
Ärendet utgår. 
 
______________________ 
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P Olsson     2003.119 042  
S Petersson § 87   
K-styrelsen Budgetuppföljning per den 31 juli 2003 
Akten  

Budgetuppföljning per den 31 juli 2003 visar vid en samlad bedömning att Barn- 
och ungdomsförvaltningens resultat för 2003 kommer att sluta på ett underskott med 
3,3 mkr.    
 
Underskottet fördelar sig enligt följande: 
Barnomsorgsintäkter      - 1,5 mkr 
Inför genomförandet av allmän förskola genomfördes en  
simulering som visade att barnomsorgsintäkterna skulle 
minska med 2 mkr. Nämnden har erhållit kompensation 
för den simulerade intäktsminskningen, men de ekonomiska  
effekterna av reformen har blivit större, bl a har indexuppräkning  
inte motsvarat en verklig intäktsökning. 
 
Skolskjutsar       - 0,8 mkr 
Halvårseffekt av genomförd skolskjutsupphandling 
 
Lokaler        + 0,5 mkr 
 
Friskolor        - 0,5 mkr 
Större avgång under pågående termin än budgeterat 
 
Semesterlöneskuld       - 1,0 mkr 
Uppräkning av personalomkostnader 
 
Av nämndens investeringsbudget på totalt 8,25 mkr har till och med juli månad 
nyttjats 3,4 mkr. Större delen av rektorsområdenas investeringsutrymme används i 
regel under höstterminen. Prognosen är att nämnden kommer att förbruka tilldelade 
medel. 
 
I resultatprognosen har inte eventuell resultatpåverkan av vårens arbetskonflikt 
beaktats. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
att godkänna budgetuppföljning för januari - juli 2003 samt 
 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 
 
--------------------- 
 
Förvaltningen kompletterar ärendet med ytterligare ett förslag till nämnden 
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
och förvaltningens kompletteringsförslag 
 
att godkänna budgetuppföljning för januari - juli 2003 
 
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat samt 
 
att överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
_______________ 
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P Olsson  2003.238 042  
S Petersson  
Rektorer § 88 
Intendenter Budget år 2004 och planer för 2005-2006  
K-styrelsen 
Akten Stefan Petersson redovisar budgetdirektiven från Kommunfullmäktige. 
 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 antal att-satser med uppdrag till nämnderna som 
skall klaras inom den tilldelade budgetramen. Barn- och ungdomsnämnden 
kommenterar i huvudsak att-satserna 19, 20 och 21 och möjligheterna att uppfylla 
kraven i dessa. 
 
Budgeten omsluter för närvarande cirka 789 mkr, varav kommunbidraget står för  
ca 708 mkr. Detta efter ett extra tillskott av medel från reserv för förskoleutbyggnad 
på 5 mkr samt 4 mkr med anledning av den ombudgetering som skedde i maj av 
kommunfullmäktige.  
 
Bokslutet för 2002 uppvisade ett positivt resultat om 2,2 mkr. Årets första 
budgetuppföljning 2003-02-28 pekade på en ekonomi i obalans. Uppföljningen 
visade på ett underskott om totalt 17,9 mkr. Åtgärder har satts in för att uppnå en 
budget i balans. Prognosen för 2003 pekar efter uppföljningen av första tertialet på 
ett 0-resultat för helåret. 
 
Volym- och efterfrågeförändringar totalt och i jämförelse med år 2002, 
befolkningsprognos fram till år 2012 samt  prognos över elevutvecklingen i 
friskolorna år 2003-2006 redovisas. 
 
Kommentarer ges till verksamheterna: 
- förskoleverksamhet och barnomsorg 
- grundskola 
- särskola 
- nämnd, administration och ledning 
- IT. 
 
Tilläggsäskanden 
Följande synnerligen angelägna åtgärder ryms ej inom tilldelade anslagsramar 
- utbyggnad - barnomsorg (pga demografisk ökning av förskolebarn  13 mkr 
 motsvarande 10 förskoleavdelningar; förutsätter att nämnden kan  
 utnyttja reserv om 3 mkr som finns under kommunfullmäktige  
- utbyggnad - barnomsorg - hyror (pga demografisk utbyggnad) 3,7 mkr 
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- skolskjutsar   2,5 mkr 
- investeringsanslag till utrustning/inventarier till planerade  
 förskoleverksamheter   1,6 mkr 
 
Sammanfattning 
Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2003.  
Prioriterade insatser för att sänka ohälsotalen bland personalen har gjorts under 2002 
och 2003. Detta område kommer att prioriteras även under 2004. 
 
Möjligheterna till stöd för barn med särskilda behov är avgörande för resultaten  och 
klimatet i verksamheten. Det är därför viktigt att resurserna aktivt kan fördelas 
mellan skolor och rektorsområden utifrån eventuella olikheter i förutsättning samt 
mellan elever utifrån individuella behov.  För 2004 gäller att resurser, som kan 
frigöras genom elevminskning eller genom arbetssätt där eleverna har hög 
självständighet, i högre grad skall fördelas aktivt för att möta särskilda behov av stöd 
och pedagogiska insatser. 
  
Under 2004 kommer såväl närheten mellan hem och skola, servicenivån och den 
interna administrationen att utvecklas med IT-stöd.  
 
Insatser kommer att göras för att förebygga framtida rekryteringsproblem av 
personalgrupper där utbildningsvolymerna är låga i förhållande till avgångarna. 
 
Budgeten förutsätter att dem omfattande barnomsorgsutbyggnaden finansieras med 
ytterligare tillskott till förvaltningen.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2004 
och planer för 2005-2006. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
 
Protokollsanteckning 
Annicka Engblom (m) meddelar att borgerliga gruppen kommer att lägga en egen 
budget vid nämndens augustisammanträde. 
 
----------------------------- 
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Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till borgerliga gruppens budgetförslag vari 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
1. att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 11 mkr för år 2004, samt 
 16 mkr för vardera åren 2005 och 2006, för att klara kvalitén inom skolan 
2. att uppdraga åt förvaltningen att genomföra en rationalisering inom den egna 
 organisationen enligt fyrklöverns förslag 
3. att uppdraga åt förvaltningen se över hyressättningen av skollokalerna och 
 därefter genomföra förhandling med Tekniska förvaltningen, så att hyrorna 
 motsvarar faktiskt marknadsvärde  
4. att Resursskolornas resurstilldelning fr o m 1/1 2004 åter intäktsfinansieras och 
 att därtill anslagna medel fördelas på kommunens skolor 
5. att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt Barn- och ungdomsnämnden att 
 fr o m 1/1-04 införa en barnomsorgspeng 
6. att uppdra åt förvaltningen att upprätta kvalitetskriterier för barnomsorgen i 
 Karlskrona kommun  
7. att uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i kommunfullmäktige 
 om ett införande av fri etablering av förskolor samt familjedaghem 
8. att ge förvaltningen i uppdrag att fr o m årsskiftet 2004 redovisningsmässigt 
skilja på barnomsorg och skola 
9. att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt Barn- och ungdomsnämnden att 
 fr o m 1/7-04 införa en skolpeng, inkl lokalbidrag och kapitalkostnader för 
 investeringar enligt fyrklöverns förslag  
10.att uppdraga åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som  
 behövs med anledning av fyrklöverns förslag 
11.att i övrigt bifalla förvaltningens förslag. 
 
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till Annicka Engbloms förslag. 
 
Arto Valtonen (v) yrkar som tilläggsförslag att texten i budgetförslaget sid 6 rad 5 
efter ”skolnedläggningar” kompletteras med texten ”samt ser över annan verksamhet 
som skulle kunna omlokaliseras”…….. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar avslag på Annicka Engbloms yrkande. 
 
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Då borgerliga gruppens att-sats 11 i övrigt bifaller förvaltningens förslag kommer 
övriga attsatser att behandlas som tilläggsförslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
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Därefter ställer ordföranden proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 1.  
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 2. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 3. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Votering 
Voterings begärs. Ordföranden ställer följande voteringsproposition:  
Den som bifaller borgerliga gruppens yrkande röstar ja, den som avslår röstar nej. 
 
   Ja Nej  Avstår 
Magnus Johansson (s)  1 
Markus Alexandersson (s)  1 
Roland Andréasson (s)  1 
Jeanette Petersson (s)  1 
Johan Elofsson (m) 1 
Jan-Olof Petersson (fp) 1 
Bo Palmgren (c) 1 
Arto Valtonen (v)  1 
Marcel Abedini (mp)       1 
Jens Petersson (s)  1 
Jörgen Aronsson (s)  1 
Marie-Louice Norethun (m) 1 
Lennart Svantesson (kd) 1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 5 ja-röster mot 7 nej-röster och 1  som avstår 
beslutat avslå yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 4. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 5. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 6. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Votering 
Votering begärs. Ordföranden ställer följande voteringsproposition. 
Den som bifaller borgerliga gruppens yrkande röstar ja, den som avslår röstar nej. 
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   Ja Nej   
Magnus Johansson (s)  1 
Markus Alexandersson (s)  1 
Roland Andréasson (s)  1 
Jeanette Petersson (s)  1 
Johan Elofsson (m) 1 
Jan-Olof Petersson (fp) 1 
Bo Palmgren (c) 1 
Arto Valtonen (v)  1 
Marcel Abedini (mp) 1 
Jens Petersson (s)  1 
Jörgen Aronsson (s)  1 
Marie-Louice Norethun (m) 1 
Lennart Svantesson (kd) 1 
    
Barn- och ungdomsnämnden har med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avslå 
yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 7. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 8. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 9. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 10. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Arto Valtonen (v) yrkande om 
komplettering av texten i budgetförslaget sid 6. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar tillmötesgå yrkandet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2004 
och planer för 2005-2006. 
 
Särskilt yttrande 
Arto Valtonen (v) och Marcel Abedini (mp) lämnar särskilt yttrande vilket bifogas 
protokollet. 
_____________________ 



Särskilt yttrande Budget 2004 och planer för 2005-2006 
 
Enligt att-sats nr 19 från budgetberedningen ska samtliga nämnder rationalisera 1 % 
i sin verksamhet och därefter nyttja dessa medel för nödvändiga volym- och 
kvalitetsökningar. 
 
I budgetförslaget från BUN för 2004 och plan 2005-2006, anges en satsning på en 
skolportal, se bland annat sid 10, som erbjuder en mängd olika funktioner. Ett 
användningsområde för en skolportal är att underlätta kontakt mellan skola och 
föräldrar. 
 
Kontakten mellan föräldrar och skola är viktig. De barn som får stöd hemifrån har 
lättare att klara av sin skolgång, jämfört med de barn som inte får hjälp med 
exempelvis läxor. Undertecknade menar att en skolportal blott riskerar att bli ännu 
ett sätt för redan engagerade föräldrar att få information om hur deras barn 
utvecklas. Denna information ges redan idag genom bland annat portfolio och 
utvecklingsplaner i samband med ”kvartssamtal” i skolan.  
Det stora problemet för skolan är att nå alla föräldrar, inte minst pekar Skolverket på 
att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar hur det går för eleven i skolan. 
 
En skolportal utan en satsning på att försöka förändra föräldrars attityd och 
föräldrars kunskap om läxläsning, riskerar att göra skolportalen till ett administrativt 
projekt, som inte ger någon kvalitetshöjning.  
 
Ett sätt att höja föräldrars medvetenhet och kunnande i läxhjälp är att skolan får i 
uppdrag att arrangera läxhjälp på eftermiddag/kväll, dit både elev och förälder 
inbjuds. Det finns redan idag exempel i på hur skolan arbetar med att förändra 
attityder, bland annat genom att uppmuntra föräldrar att läsa för sina barn, istället för 
att låta barnen själv titta på en videofilm.  
 
Det utrymme som 1 % effektiviseringen ger, kan även användas till att öka elever 
och lärares datakunnande genom undervisning i programmering. Detta är ett område 
som grundskolan är dålig på, men som kan utvecklas. Det finns flera 
programmeringsmiljöer som är speciellt utvecklade för barn, bland annat LOGO och 
Lego Mindstorm. Att höja kunskapsnivån inom programmering är viktigt med tanke 
på de problem som Blekinge Tekniska Högskola har med studentrekrytering. 
 
I nuläget finns det andra område som bör ges högre prioritering än en skolportal. Det 
ska påpekas att en skolportal erbjuder många goda funktionaliteter, men utan en 
satsning på kunnande och attityder om läxhjälp, så riskerar en skolportal att öka 
klyftorna mellan hög- och lågutbildade föräldrar och deras barn. 
 
Undertecknade finner det även tveksamt att i en budget ange att ett specifikt företag 
ska utveckla en datatjänst, utan att en upphandling görs.  
 
Karlskrona 2003-09-08 
Arto Valtonen, ledamot i BUN Vänsterpartiet 
Marcel Abedini, ledamot i BUN Miljöpartiet de gröna 
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   Dnr 2003.305 619 

S Petersson 
Planerings-  § 89 
funktionen Hantering av avgifter för barn som har både förskoleplats/fritidshems- 
Bo-ass plats inom friskoledriven verksamhet eller kooperativ barnomsorg samt nattis 
Akten 

Frågan har aktualiserats med anledning av att hösten 2003 väljer några föräldrar att 
placera sina barn i friskoledrivet fritidshem samtidigt som barnet har ett 
omsorgsbehov under nätter och helger vilket tillgodoses inom den kommunala 
barnomsorgen. Avgifterna för de båda omsorgsformerna tillsammans får, enligt 
maxtaxereformen, inte överstiga 2% av inkomsten eller 760 kr för barn inom 
skolbarnsomsorgen eller 3% respektive 1 140 kr för förskolebarn vilket gör att de 
avgifter som skall erläggas av föräldrarna för platserna bör fördelas rättvist mellan 
formerna. 
 
Förslag till fördelning av avgifter 
Nedanstående förslag till fördelning gäller oavsett antalet timmar barnet är totalt 
placerad. 
Oavsett om barnet har eller inte har några placerade syskon inom den kommunala 
barnomsorgen skall den avgift som betalas för förskolebarnet eller fritidshems-
barnet delas lika mellan de båda omsorgsformerna och faktureras av respektive. 
 
Vid uträkning och fördelningen av avgiften utgår Barn- och ungdomskontoret från 
de fastställda och vid var tid gällande maxtaxeavgifterna. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget 
 
att hantering av avgifter för barn som har både förskoleplats/fritidshems- 
plats inom friskoledriven verksamhet eller kooperativ barnomsorg och kommunal 
nattisplats skall ske enligt ovanstående förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
__________________ 
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P Olsson      2003.138 611 
Rektorer 
Akten  § 90 

Rektorsområdesindelning efter genomförd organisationsförändring 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 31 mars 2003, § 42 om ändrad 
organisation samt rektorsområdesindelning för Vedebyskolan, Jändelskolan och 
Rödebyskolan. Dessutom togs inriktningsbeslut avseende övriga berörda 
rektorsområden. 
 
Genomförandearbetet med rektorer och fackliga organisationer har visat att 
Jändelskolan bör vara ett rektorsområde för åren 7-9 och inte, som beslutet  
innebär, för åren 4-9. 
Dessutom bör Vedebyskolans ansvarsområde omfatta även Kättilsmålaskolan. 
  
För de områden där det enbart togs inriktningsbeslut har detta visat sig vara riktigt 
att fullfölja. 
 
För att kunna slutföra organisationsförändringen krävs att Barn- och 
ungdomsnämnden  beslutar om slutliga rektorsområdesindelningar. 
          
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget 
 
att  Jändelskolans år 7-9 bildar ett rektorsområde med namnet Jändelskolans 
rektorsområde 
 
att  Kättilsmålaskolan ingår i Vedebyskolans ansvarsområde med namnet Vedeby  
rektorsområde 
 
att  inriktningsbeslutet om övriga rektorsområdesindelningar skall gälla. 
 
----------------------------- 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Ordföranden medger Bo Palmgren (c) att till protokollet uttrycka sin uppskattning 
att nämnden är enig i ett organisationsärende. 
  
___________________  
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P Olsson   2003.306 212  
S Ohlsson § 91 
K-styrelsen Etablering av ny f-9 skola i centrala Karlskrona  
Tekniska förv. 
Akten Sedan lång tid tillbaka har diskussioner förts omkring etableringen av en ny 
 alternativt ombyggd Trossöskola. Anledningen har varit renoveringsbehovet av 
 Rosenfeldtskolan samt viljan att skapa en skola som främjar och underlättar 
 pågående skolutvecklingsarbete. Förslag finns att lokalisera en ny F – 9 skola på 
 Pottholmen. 

 
Enligt övergripande plan antagen av kommunstyrelsen i april 2002 samt 
översiktsplan antagen av Kommunfullmäktige i augusti 2002, är Pottholms-området 
planerat för bostadsändamål. Detta innebär att Kommunstyrelse måste fatta nytt 
beslut om utvecklingen av Pottholmsområdet och ge igångsättningstillstånd för 
första fasen i förprojekteringsarbetet avseende att skapa en ny skola på Pottholmen. 
 
I denna första fas i förprojekteringsarbetet ingår att Miljö- och byggnämnden får i 
uppdrag att göra erforderlig detaljplaneändring samt att Barn- och ungdoms-
förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett lokalprogram.   
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås hemställa att Kommunstyrelse beslutar 
 
att  ändra antagna planerna för Pottholmen så att en etablering av skolverksamhet   
möjliggörs samt 
 
att  ge Miljö- och byggnämnden i uppdrag att genomföra erforderlig planändring 
som ett första steg i förprojekteringsarbetet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta  
att  ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett lokalprogram. 
 
Yrkanden  
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga gruppens vägnar avslag på 
tjänstemannaförslaget. 
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms avslagsyrkande. 
Ordföranden finner att Annicka Engbloms avslagsyrkande skall vara arbets-
utskottets beslutsförslag.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet beslutar således föreslå Barn- och ungdomsnämnden att besluta 
i enlighet med Annicka Engbloms avslagsyrkande på tjänstemannaförslaget. 
 
--------------------------- 
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Yrkanden 
Ordföranden lämnar på socialdemokraternas, vänsterns och miljöpartiets vägnar 
ett nytt förslag i ärendet, med hänvisning till att det utöver den gjorda utredningen 
angående om- och tillbyggnad av Rosenfeldtsskolan, som ett komplement bör 
utredas om det finns ett eller flera bättre alternativ i nybyggda eller befintliga lokaler 
i centrala Karlskrona samt yrkar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen hemställa om en utredning om lämplig placering av 
F-9 skola i centrala Karlskrona samt 
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med ett 
lokalprogram för en F-9 skola i centrala Karlskrona. I lokalprogrammet skall också 
en kostnadskalkyl inlemmas.  
 
Markus Alexandersson (s) och Roland Andréasson (s) yrkar bifall till ordförandens 
förslag. 
 
Jan-Olof Petersson (fp) anser att ärendet ej är berett och yrkar avslag på 
ordförandens förslag. 
Bo Palmgren (c), Lennart Svantesson (kd) och Johan Elofsson (m) yrkar 
bifall till Jan-Olof Peterssons avslagsyrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag; tjänstemannaförslaget, 
arbetsutskottets förslag om avslag på tjänstemannaförslaget och det nya förslaget 
från ordföranden. Därutöver finns Jan-Olof Peterssons  m fl yrkande om avslag på 
ordförandens förslag. 
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget, arbetsutskottets förslag och ordförandens 
m fl förslag mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens 
förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden sitt förslag mot Jan-Olof Peterssons avslagsyrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att hos kommunstyrelsen hemställa om en utredning om lämplig placering av 
F-9 skola i centrala Karlskrona samt 
 
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med ett 
lokalprogram för en F-9 skola i centrala Karlskrona. I lokalprogrammet skall också 
en kostnadskalkyl inlemmas.  
 
__________________ 
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K Edvinsson    2003.136 055 
Rektorer § 92 
Intendenter  IT-plan för Barn- och ungdomsförvaltningens administrativa verksamhet år 
Akten 2003 

 
Rubricerade ärende återremitterades vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 31 mars 2003.  
Ärendet har därefter kompletterats och definierats enligt yrkanden vid detta tillfälle 
och förslaget redovisas nedan. 
 
Bakgrund 
Barn- och ungdomsförvaltningens IT-plan skall dels svara mot de övergripande mål 
som finns för 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 administrationen på barn- och ungdomskontoret, administrativa 
centra, utvecklingscentrum, resurscentrum, skolsköterskor, kuratorer, studie- och 
yrkesvägledare, de stora tillagningsköken samt på skolor och förskolor inom Trossö 
samverkansområde. 
 
För ovanstående enheter är infrastrukturen utbyggd. Av det totala antalet anställda 
nås ca 11 %. Huvuddelen av personalen på skolor och förskolor kan f.n. inte ta del 
av den information som finns i verksamhetssystemen. En successiv utbyggnad till 
samtliga skolor och förskolor har påbörjats. 
 
Mål för 2003 
- Utbyggnad av infrastruktur för kommunikation till samtliga skolor och förskolor 
klar den  31 december 2003. 
- Minst 50 % av personalen skall ha tillgång tillkommunens intranät och mail före 
årets slut. 
- Utrustning av personalarbetsplatser på samtliga skolor och förskolor klar den  
31 december 2003. 
- Delprojekt 1 (fakturascanning) inom e-handelsprojektet klart på samtliga skolor 
och förskolor den 31 december 2003. 
- Anpassa förvaltningens hemsida enligt de kommunövergripande riktlinjer som 
fastlagts. Eftersom huvuddelen av förvaltnings material ligger på en separat server 
kommer en successiv överföring att göras. Arbetet kommer att skötas av förvalt-
ningens egen personal. 
 
Hårdvara 
Samtliga administrativa datorer uppfyller den 1/1 2003 IT-enhetens krav på 
prestanda. 
Genom beslut i Kommunfullmäktige kommer datorer fortsättningsvis att hyras.  
 
Detta innebär att datorerna kommer att bytas vart 3:e år, vilket på sikt innebär en 
klar förbättring av maskinernas prestanda 
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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. Dels genom att fullt ut 
utnyttja de system och applikationer som finns, t ex nya rutiner som ökar säkerheten 
och användareffektiviteten, dels gå vidare i den fortsatta utvecklingen inom IT- 
området. Detta innefattar också att nå ut externt och erbjuda tjänster på nätet till 
kommuninnevånarna. 
 
Mål för 2003 
- Fortlöpande förbättra arbetsrutiner i kombination med IT- stöd. 
- Fortsatt utveckling av SMS-tjänster till flera verksamheter 
- Fortsatt utveckling av förvaltningens hemsida med bl.a. ytterligare tjänster på nätet 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna IT- planen för 2003. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_____________________ 
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A Ottosson 
K-styrelsen  2003.185 617 
Carlbeckkomm. § 93 
Akten Yttrande över Carlbeckkommitténs delbetänkande ”För den jag är - om 

utbildning och utvecklingsstörning 
 
Delbetänkandet har inte skickats ut på någon formell remiss, men kommittén tar 
gärna emot synpunkter och kommentarer.  
 
Bakgrund 
Genom beslut av regeringen har en parlamentariskt sammansatt kommitté fått i 
uppdrag att se över utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklings-
störning. 
Enligt direktiven ska kommittén redovisa ett delbetänkande samt slutredovisa sitt 
uppdrag senast oktober 2004. 
Carlbeckkommitténs övergripande uppdrag är att föreslå hur den framtida 
utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning bör utformas i 
fråga om mål, innehåll, organisation och personalens kompetens.  
 
Sammanfattning 
I sammanfattning av delbetänkandet redovisas begrepp och definitioner som 

 innefattar en skola för alla, där alla elever utifrån sina behov och förutsättningar har 
 möjlighet till social och kognitiv utveckling. 

 
 Organisation och författningar 

En historisk återblick ges och en redovisning av särskolans och särvux organisation 
och innehåll. Vidare redovisas  författningar avseende särskolan och särvux  och 
skillnaderna i den rättsliga regleringen för den obligatoriska särskolan, 
gymnasiesärskolan och särvux å ena sidan och grundskolan, gymnasieskolan och 
komvux å den andra.  
I kommitténs uppdrag ligger också att utreda förutsättningarna för ett närmande av 
de olika skolformerna. 
 
Elever i särskolan 
I det fortsatta arbetet ingår att kommittén ska se över bestämmelserna om särskolans 
personkrets bl.a. med hänsyn till: 
- den kraftiga ökningen av antalet elever i särskolan, 
- de stora skillnaderna mellan kommuner när det gäller antalet barn i särskola, 
- olika ställningstaganden i kommunerna när det gäller att ta emot elever med autism 
 och autismliknade tillstånd, 
- brister i utredningsförfarandet, 
- brister i dialogen med och informationen till föräldrar, 
- det relativt stora antalet elever med invandrarbakgrund som tas emot i särskolan. 
 
De senaste årens utveckling har lett till både positiva och negativa effekter för 
särskolans utveckling och kommittén redogör för dessa. 
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Resurser 
Resurser och resurstilldelning i särskolan och särvux kommer att ses över. 
Utbildningen i särvux har på senare år byggts ut, men det finns fortfarande många 
brister. 
 
Integrering 
Kommittén kommer i sitt fortsatta arbete att analysera och karlägga hinder och 
möjligheter för en inkluderande undervisning med hög kvalitet för barn, ungdomar 
och vuxna med utvecklingsstörning. Elevens bästa är utgångspunkten i denna 
analys. 
 
Kompetens och lärarutbildning 
Kompetens och lärarutbildning en är stor fråga. En konsekvens av en inkluderande 
skola är att alla lärare i princip ska klara att arbeta med alla elever oavsett elevens 
förmåga, förutsättningar och behov. För att kunna ge vissa elever undervisning kan 
det vara nödvändigt med specialistkompetens som bara ett fåtal lärare kan och bör 
ha. Detta medför dock inte att elever, som behöver denna hjälp av specialister, ska 
vara utanför den vanliga klassen eller få sin undervisning bara av specialister.  
 
Internationella erfarenheter 
Kommittén avser att i det fortsatta arbetet följa upp den internationella översikten 
och närmare studera exempel på framgångsrika vägar att nå integration. 
 
 
Barn- och ungdomsnämndens synpunkter  
I sitt fortsatta arbete ska Carlbeckkommittén fördjupa sig i de frågeställningar som 
redovisas i delbetänkandet enligt ovan. Dessa är av stort intresse för Barn-och 
ungdomsnämnden, som inom sitt ansvarsområde har både grundskola, särskola och 
särvux.  
I Karlskrona har under de senaste åren integration och samverkan diskuterats och 
utretts, å ena sidan mellan skolformerna inom Barn-och ungdomsnämndens 
ansvarsområde och å andra sidan med Utbildningsnämndens gymnasieskola.  
Organisation av förskoleklass och fritidshem inom särskolan är ytterligare ett 
exempel på aktuella frågor. Andra frågeställningar som är och återkommande har 
varit aktuella för diskussion är bl.a. särskolans personkrets, resurstilldelning och 
gymnasiesärskolans tillhörighet.  
Kommunens skyldighet att anordna särskola och särvux jämfört med skyldigheten 
att anordna grundskola och komvux är också frågor som diskuteras med jämna 
mellanrum.  
Barns/elevers inflytande och ansvar har under en lång period varit ett prioriterat 
område i Barn-och ungdomsnämndens verksamheter. I detta arbete har dock inte 
särskolan lyfts fram i samma omfattning som övrig skolverksamhet. Carlbeck-
kommittén kommer i sitt fortsatta arbete särkilt att uppmärksamma elevernas 
valmöjligheter och inflytandefrågor, som generellt är sämre i särskolan än i andra 
skolformer. 
 



  27 augusti 2003 25 
 
 
 
 
Förslag till yttrande 
Barn-och ungdomsnämnden ser med stort intresse fram emot Carlbeckkommitténs 
slutredovisning. Flera av de frågeställningar som redovisas i delbetänkandet är 
aktuella för barn-och ungdomsnämndens verksamhet. Av särskilt intresse är bl.a. 
vad kommittén kommer fram till avseende möjligheterna att nå en bättre samverkan 
mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  lämna yttrande på Carlbeckkommitténs delbetänkandet enligt ovan. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med redovisat 
tjänstemannaförslag. 
 
___________________ 
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S Petersson       
A Ottosson      2003.184 631 
Skolverket       
Akten § 94 

Yttrande över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB avseende 
fristående grundskola 

 
Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag till en fristående grundskola i Karlskrona kommun från och med läsåret 
2004/2005. 
 
Ansökan avser grundskola år 6-9. Verksamheten ska första året omfatta 240 elever i 
år 6 tom år 8. Läsåret därefter utökas skolan med år 9 och omfattar då 320 elever, 
varvid skolan beräknas vara fullt utbyggd. 
 
I sammanfattning av ansökan redovisas 
- läroplan, nationella kursplaner, övergripande timplan samt Kunskapsskolans 
 koncept avseende undervisning 
- uppföljning och utvärdering 
- antagning till skolan 
- skolans personal; ledning, lärare och administration 
- skolhälsovård 
- undervisning i modersmål och svenska som andraspråk  
- lokaler 
- ekonomi. 

 
Synpunkter 
Elevutvecklingen i Karlskrona kommun läsåren 2003/2004 - 2006/2007 redovisas. 
Under dessa år minskar elevantalet från 6.488 till 5.649. 
 
Innevarande år går ca 9 % av kommunens skolbarn i friskola. Med den utökning 
som sker i befintliga friskolor samt Kunskapsskolans etablering kommer andelen att 
vara ca 14 % läsåret 2006/2007. 

   
Konsekvenser vid etablering av Kunskapsskolan 
Karlskrona kommun arbetar för närvarande med att anpassa organisationen efter 
friskoleetableringen som skett under de senaste åren. 
 
Då Kunskapsskolan inte preciserat var i Karlskrona kommun man ämnar etablera sig 
redovisas konsekvenser vid etablering i olika geografiska områden. 
Oavsett var Kunskapsskolan etableras måste Barn- och ungdomsnämndens 
skolverksamhet anpassas till det ökade antalet friskoleplatser. Anpassningen måste 
göras så att möjligheterna att erbjuda kommunal verksamhet inom berört/berörda 
områden kvarstår. En sådan omställning kräver tid för anpassning av bl.a. lokaler, 
personaldimensionering och skolskjutsbehov, vilket innebär ”dubbla kostnader” 
under en övergångsperiod.  
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I vilken omfattning kommunens organisation och ekonomi påverkas, på kort och på 
lång sikt, kan inte beräknas och påvisas förrän nämnden vet var i kommunen 
Kunskapsskolan tänker etablera sig. 
 
Förslag till yttrande 
Barn- och ungdomsförvaltningens bedömning är att om Skolverket ger 
Kunskapsskolan godkännande att etablera sig i Karlskrona kommun så får den 
etableringen stora organisatoriska konsekvenser med anledning av att antalet 
friskoleelever i årskurserna 6-9 kommer att vara drygt 20 % läsåret 2005/2006. 
 
Konsekvenserna blir, med största sannolikhet, nedläggning av kommunala skolor i 
centralorten och den valfrihet som friskolor innebär kommer inte längre att finnas 
kvar utan elever från kommunens centrala delar är hänvisade till friskolor. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  till Skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde.  
 
------------------------ 

 
 Yrkanden 

Jan-Olof Petersson (fp) yrkar att sista stycket i förslag till yttrande sid 4 strykes. 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Jan-Olof Peterssons yrkande. 
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 Jan-Olof Peterssons yrkande röstar nej. 
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   Ja Nej 
Magnus Johansson (s) 1 
Markus Alexandersson (s) 1 
Jeanette Petersson (s) 1 
Johan Elofsson (m)  1 
Jan-Olof Petersson (fp)  1 
Bo Palmgren (c)  1 
Arto Valtonen (v) 1 
Marcel Abedini (mp) 1 
Jens Petersson (s) 1 
Jörgen Aronsson (s) 1 
Anna Sandell (s) 1 
Roy Jacobsson (s) 1 
Marie-Louice Norethun (m)  1 
Lennart Svantesson (kd)  1 
Peter Christensen (c)  1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i 
enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att till Skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan redovisat tjänstemanna-
förslag. 
 
_______________ 
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§ 95 
Övriga ärenden  
 
1. Skolskjutsfrågor 
 
Arto Valtonen (v) ställer frågor angående regler för skolskjuts vid delad vårdnad 
och boende i olika upptagningsområden. 
 
Förvaltningschefen redovisar att Regeringsrätten har uttalat att man har rätt till 
skolskjuts om föräldrarna bor i samma upptagningsområde. Förvaltningen följer 
denna policy. 
 
Överklagningsärenden kommer att behandlas i Kammarrätten och förvaltningen 
avvaktar dom i ärendena. 
 
Markus Alexandersson (s) framhåller det positiva med att föräldrarna tar delat 
ansvar, men att nämnden måste följa gällande lagstiftning. 
 
Peter Christensen (c) påtalar att problemet även finns mellan kommunerna. 
 
____________________ 
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§ 96 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige  2001.361 821 
 § 85 
 Svar på motion om idrottshall på Trossö 
 (handelshamnen). 
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen 
 anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktige 2003.64 609 
 § 87 
 Svar på motion om instiftande av priset 
 Guldboken till en i kommunen framstående 
 lärare. 
 Kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige  2003.277 007 
 § 92 
 Revisionsberättelse för år 2002 samt beslut om 
 ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna 
 och  de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
 Kommunfullmäktige godkänner revisions-
 berättelsen och beviljar samtliga ansvarsfrihet. 
 
Kommunfullmäktige 2003.119 042 
 § 93 
 Delårsbokslut per den 30 april 2003. 
 Kommunfullmäktige beslutar att berörda 
 nämnder skall vidta erforderliga åtgärder i 
 syfte att verkställa kommunfullmäktiges beslut. 
  
Kommunfullmäktige 2001.330 519 
 § 94 
 Anslagsframställan och investeringstillstånd 
 för anläggande av bussvändslinga vid Nättraby- 
 skolan. 
 Kommunfullmäktige anvisar 1,3 mkr för 
 ändamålet. 
 
Kommunfullmäktige  2003.149 109 
 § 97  
 Förslag  till måldokument för Karlskrona 
 kommuns arbete med etnisk mångfald 2003-
 2006. 
 Kommunfullmäktige antar måldokumentet. 
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Kommunfullmäktige 2002.155 623 
 § 100 
 Svar på motion om busskort eller skolskjuts vid 
 val av annan skola än inom det geografiska 
 upptagningsområdet. 
 Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  
 
Skolverket 2003.93 631 
 Skolverket avslår ansökan från 
 Föräldrakooperativet Solvindans 
 Montessorisärskola, ekonomisk förening om 
 godkännande och rätt till bidrag. 
 
Länsrätten i Blekinge län 2003.88 623 
 Yttrande från Fjärdsjömåla Taxi angående 
 skolskjutsupphandling våren 2003. 
 
Länsrätten i Blekinge län 2003.88 623 
 Dom - Länsrätten förordar att upphandling av 
 skolskjuts avseende Rödeby skola, 
 Flymensområdet, fordonsstorlek 7-12 
 passagerare skall göras om. 
 Länsrätten avslår kommunens yrkande om att 
 ansökan skall avvisas. 
 
Länsrätten i Blekinge län 2003.88 623 
 Yttrande från KFAB Buss o. taxi AB angående 
 skolskjutsupphandling våren 2003.  
 
Länsrätten i Blekinge län 2003.88 623 
 Dom - Länsrätten förordar att upphandling av 
 skolskjuts avseende Sturkö skola, fordonsstorlek 
 7-12 passagerare skall göras om. 
 Länsrätten avslår kommunens yrkande om att 
 ansökan skall avvisas. 
 
Till Kammarrätten i Jönköping 2003.88 623 
 Begäran om prövningstillstånd, Länsrättsdomar 
 över skolskjutsupphandlingen våren 2003. 
 
Till Kammarrätten i Jönköping 2003.88 623 
 Komplettering till begäran om prövningstillstånd 
 avseende skolskjutsupphandlingen våren 2003. 
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Kammarrätten i Jönköping 2003.1 623 
 Kammarrätten meddelar prövningstillstånd  i mål 
 avseende laglighetsprövning av beslut om 
 skolskjuts.  
 
Kammarrätten i Jönköping 2003.44 623 
 Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i mål  
 avseende laglighetsprövning av beslut om 
 skolskjuts. 
  
Till Länsrätten i Blekinge län 2003.237 623 
 Karlskrona kommun vidhåller beslut att ej 
 bevilja extra skolskjuts mellan Rödeby och 
 Holmsjö skola. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2003.264 214 
förvaltningen 2003.71 214 
 Samråd avseende detaljplan för Rosenholms 
 kasernområdet. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2003.99 24 
förvaltningen 2003.276 214 
 Yttrande över detaljplan för parkering Vodafone, 
 Grenadjären 4. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2003.100 214 
förvaltningen Samråd avseende detaljplan för Lupinen 12, 
 Tegelgården. 
 
Sivone Persson 2003.94 049 
 Nulägesrapport från Ungdomscafé Terracotta. 
 
__________________ 
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Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 24 september 2003 
 
§ 97 Aktuell information 
 - Redovisning av sjukfrånvaron 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 98 Delegeringsärenden 
 
§ 99 Delårsbokslut per den 31 augusti 2003 
 
§ 100 Reviderad resurstilldelning till friskolorna  
 Ärendet utgår. 
 
§ 101 Begäran om förhandsbesked avseende förskoleutbyggnad år 2004 
 
§ 102 Fortsatt försöksverksamhet med lokal styrelse med föräldramajoritet 
 vid Sturkö skola 
 
§ 103 Val av ledamöter i intagningsnämnd för gymnasieskolan och 
 kommunala vuxenutbildningen 
 
§ 104 Övriga ärenden 
 - Information om upphandling 
 - Seniorer i verksamheten 
 - Frågor om barnomsorgen 
 
§ 105 Meddelanden 
 
____________________ 

 



   24 september 2003 1 
 
Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 - 11.45 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  
 Eva-Britt Dahlström (s)  
 Jeanette Petersson (s)  
 Johan Elofsson (m)  
 Jan-Olof Petersson (fp)  
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)  
 Bo Palmgren (c)  
 Arto Valtonen (v)  
 Marcel Abedini (mp)   
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) 
    Magnus Manhammar (s) 
    Lennart Svantesson (kd) 
 
Ersättare Jörgen Aronsson (s) 
    Anna Sandell (s)   fr o m § 101  
    Roy Jakobsson (s) 
    Pia Idhede (s) 
    Hanna Bengtsson (fp) 
    Peter Christensen (c) 
 
Tjänstemän Per Olsson barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Kerstin Ekberg-Söderbom 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-10-01 
 
Under- Sekreterare _______________________________ Paragrafer 97 -105 
skrifter  
 Ordförande  _______________________________ 
 
 Justerare  _______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat.  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-10-02 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström
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§ 97 
Aktuell information   
 

L Dehlin 1. Redovisning av sjukfrånvaron   2003.363 026 
Akten 
 Lena Dehlin redovisar sjukfrånvaron i förvaltningen, dels per anställd och dels 

per yrkeskategori samt sjukdagar per anställd för kvinnor och män.  
Uppföljningen kompletteras med jämförelsetal mellan år 2002 och 2003. 
Resultatet pekar på att den ökande sjukskrivningen under årets första månader till 
viss del har planat ut. 
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för kvinnor och män 1:a tertialet år 2002 och 
2003 redovisas liksom fyllnads- och övertid per anställd.  
Personalnyckeltal 1:a tertialet år 2002 och 2003 samt antal årsarbetare kvinnor/män 
redovisas. 
 
Vidare redovisas vilka åtgärder och insatser som görs för de sjukskrivna. 
Förvaltningens PA-grupp, kommunhälsan och försäkringskassan jobbar tillsammans 
för att göra så bra lösningar som möjligt både vad gäller rehabilitering 
och återgång till arbetet. 
 
Särskilda projekt för pedagogisk personal har varit igång under hösten 2002 och 
våren 2003. Särskilda insatser har även gjorts för särskollärarna. 
 
De åtgärder som nu planeras, gäller främst kommunals medlemmar (t ex 
elevassistenter, personliga assistenter, skolmåltidspersonal). 
 
Sjukfrånvarostatistiken kommer att kompletteras med ytterligare nyckeltal inför 
nästa redovisning. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
____________________ 
 
 
2. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
___________________ 
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 § 98 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Vik rektorstjänst 50 % utöver egen rektorstjänst 50 % 2003.317 023 
under tiden 030801-031031 
 
Förordnande att biträda rektor inom Fridlevstads rektors- 2003.39 023 
område under tiden 030701-030930 
 
Lönetillägg för planering och samordning av förskole- 2003.85 024 
verksamheten i Nättraby rektorsområde under tiden 
030701-031231 
 
Förordnanden inför den nya rektorsområdesorganisa- 2003.236 023 
tionen 031101, för Vedeby rektorsområde , Jändel- 2003.137 001 
skolans rektorsområde, Nättraby rektorsområde   
 
Beviljande av ledighet för elev i år 9 i Sunnadals  
rektorsområde under tiden 030901-030915 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 3 i Sunnadals  
rektorsområde under tiden 030922-031003 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 7 vid Vedeby- 
skolan under tiden 030827-030910 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 8 vid Vedeby- 
skolan under tiden 030929-031010 
 
Beviljande av ledighet för elever i år 1 och 4 vid Nättraby- 
skolan under tiden 031201-031219 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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 2003.119 042  

P Olsson   
S Petersson 
A-C Östbergh § 99 
K-styr Delårsbokslut per den 31 augusti 2003 
K-fullm 
Akten Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 804,2 mkr,  

varav kommunbidraget utgör 720,0 mkr. Övriga externa och interna intäkter  
utgör 86,3 mkr.  
 
Resursfördelningen till de 13 rektorsområdena med förskola/grundskola utgör  
523,8 mkr. 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2002 ett positivt ekonomiskt 
resultat på 2,2 mkr. Det positiva resultatet överensstämde i stort med det samman- 
tagna resultatet för rektorsområdena.  
 
Övriga stora budgetposter är 
- hyror/lokaler 
- särskola 
- gemensamt (kapitalkostnader, personalsocialt m m) 
- friskolor och enskilda förskolor 
- skolskjutsar 
- barn- och ungdomskontoret. 
 
Den positiva semesterlöneskulden/ferielöneskulden på ca 2,7 mkr hänför sig 
huvudsakligen till rektorsområdena. 
 
Internbudget/resursfördelning 2003 
Under 2003 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell  
som togs fram till budget 2001. Modellen skall ge rektorsområdena stabila 
budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksam-
hetsårets start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och 
regleras ekonomiskt per tertial. Justering för att kompensera eventuella löne-
ökningar sker under året. 
 
Händelser under 2003 
Under 2003 införs allmän förskola för 4-5 åringar. I samband med detta har förskolor 
öppnats i Lyckeby, Nättraby, Jämjö, Tving och Fridlevstad. I augusti startar ytterligare 
en förskoleavdelning i Rödeby. Planering för en förskoleavdelning på Sturkö och i 
Skrävle pågår. 
Familjedaghemmen har, för att bedriva allmän förskola, kompletterats med 
förskollärartjänster på sju platser i kommunen. 
Sunnadalsskolan står färdig inför höstterminen. 
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Prognos för 2003 
Konsekvenserna av barnomsorgsreformerna kommer, enligt fullmäktigebeslut, att 
beskrivas i särskilda uppföljningar kvartalsvis. 
  
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos för 2003 slutar på 
-2,0 mkr enligt nedanstående redovisning. 
Barnomsorgsintäkter - 1,3 mkr 

 Semesterlöneskuld - 1,0 mkr 
Skolskjutsar - 0,8 mkr 
Friskolor - 0,5 mkr  
Lokaler +1,5 mkr  

 Centrala kostnader - 0,4 mkr 
 Enskild barnomsorg +0,5 mkr 

 
 Investeringsbudgeten 

Investeringsbudgeten är totalt på 8,25 mkr. Fram t o m den 31 augusti 2003 har  
ca 4,2 mkr förbrukats. Bedömningen är investeringsmedlen kommer att förbrukas 
under året.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden  föreslå besluta 
1.att överlämna budgetuppföljning för januari-augusti 2003 till kommunstyrelsen   
 
2.att hos kommunstyrelsen hemställa om ramutökning med 1 mkr med anledning 
av den för nämnden inte påverkbara indexuppräkningen av intäkter 2002 i samband 
med övergången till maxtaxa i kommunal barnomsorg 
  
3.att till kommunfullmäktige hemställa om ramutökning med 1 mkr med anledning 
av den uppräkning som skett av semesterlöneskuldens personal-omkostnader (PO) 
med 2,5 % från 2003.  
 
Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_________________ 
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 2003.215 619 
 
§ 100 
Reviderad resurstilldelning till friskolorna 
 
Ärendet utgår och återkommer i samband med internbudgetförslaget. 
 
_________________ 
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P Olsson    2003.179 611 
S Ohlsson 
S Petersson 
K-styr 
K-fullm § 101 
Akten Begäran om förhandsbesked avseende förskoleutbyggnad år 2004   
 

Karlskrona kommun har byggt ut sin förskoleverksamhet kraftigt de senaste åren. 
Anledningen har varit de nya förskolereformerna och maxtaxan samt under det 
senaste året också ett ökat antal 1-5 åringar i kommunen. Enligt befolknings-
prognosen ligger födelsetalen på ca 700 barn 2003 och födelsetalen i kommunen 
beräknas fortsätta att ligga på ungefär samma nivå  även åren fram till 2012. 
 
Med utgångspunkt från ovan redovisade siffror och procentandel placerade barn i 
förskolan i kommunen i åldersgrupperna födda 1997-2002 finns ett behov av ca 200 
nya förskoleplatser i början på år 2004. Detta motsvarar totalt ca 13 förskole-
avdelningar eller dagbarnvårdare i motsvarande omfattning. 
 
I barnomsorgskön finns 130 barn i kö till januari och ytterligare 40 barn i kö under 
februari-maj. Merparten är 1-2 åringar, vilket innebär att det främst är småbarns-
avdelningar som behövs. 
 
Förslag på förskoleutbyggnad redovisas i Spandelstorp (4 avd), Tving (1 avd) och 
Nättraby (2 avd). 
 
Därutöver krävs en utbyggnad av förskoleverksamheten i Ramdala, Rödeby, 
Spjutsbygd/Strömsberg, Wämöområdet och Lyckebyområdet. Idag finns dock 
inga färdiga förslag för dessa områden. 
 
I flera av ovan redovisade förslag/områden kan inte lokaler stå färdiga i början av år 
2004, varför det finns behov av provisoriska lokaler. En möjlighet är att iord- 
ningställa övre huset på Kungsmarksskolan. Här kan rymmas upp till fyra 
avdelningar. Ytterligare provisoriska avdelningar kan behövas. 
 
Verksamhetsdriften inkl hyreskostnader för 10 förskoleavdelningar på helår 
beräknas till 16 mkr samt 3 förskoleavdelningar på delår (9 mån) beräknas till   
3,6 mkr. Totalt 19,6 mkr för år 2004. 
 
Ovan redovisat förslag finns med i Barn- och ungdomsnämndens budgetförslag för 
år 2004-2006. Om volymökningen blir större än vad som prognostiserats, 
anhåller nämnden att få återkomma med förnyad framställning om ytterligare 
förskoleutbyggnad under 2004. 
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Tjänstemannaförslag 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta 
1.att fyra förskoleavdelningar etableras på Spandelstorp enligt redovisat 
förslag 
2.att en förskoleavdelning etableras i Tving enligt förslag 
3.att två förskoleavdelningar etableras i Villa Fehr i Nättraby 
4.att provisoriska lokaler iordningsställs i övre huset på Kungsmarksskolan  
5.att barn- och ungdomschefen ges delegation att teckna hyreskontrakt som löper 
på mer än ett år, för de objekt som redovisas i ärendet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås dessutom hos kommunstyrelsen 
hemställa att kommunfullmäktige beslutar 
 
6.att genomföra en fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten enligt Barn- och 
ungdomsnämndens ovan redovisade förslag 
7.att Barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2004 utökas för att täcka    
uppkommande merkostnader till följd av denna utbyggnad 
8.att medel för nya inventarier tas upp först i budgeten för år 2004 
9.att Barn- och ungdomsnämnden får tillstånd att återkomma med förnyad 
framställan om eventuell ytterligare förskoleutbyggnad år 2004 samt 
10.att ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera och genomföra av Barn- och 
ungdomsnämnden föreslagna lokaletableringar. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) överlämnar borgerliga gruppens förslag i ärendet som utgår 
från rätten att välja barnomsorg som tillsammans med möjligheten att starta 
alternativ sådan, skall vara grundläggande för hur verksamheten utformas. Förslaget 
innefattar en förändring av resursfördelningssystemet till barnomsorgspeng, 
etableringsfrihet samt förslag om kvalitetssatsningar i stället för investering i nya 
förskolelokaler. Förslaget i sin helhet bifogas protokollet. 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
1.att  föreslå Kommunal att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att fr o m 
   2004-01-01 införa en barnomsorgspeng 
2.att  uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i kommunfullmäktige 
om ett införande av fri etablering av förskolor samt familjedaghem.  
 
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på Annicka 
Engbloms yrkanden. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, tjänstemannaförslaget och 
Annicka Engbloms och ställer dessa mot varandra. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
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Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
__________________ 



         BILAGA 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden 2003-09-24 
Borgerligt förslag till beslut 
 
Ärende: 6 Begäran om förhandsbesked avseende förskoleutbyggnad år 2004 
 
Rätten att välja barnomsorg tillsammans med möjligheten att starta alternativ sådan 
ska enligt vår mening vara grundläggande i hur verksamheten utformas för att möta 
kommunmedborgarnas önskemål. För att åstadkomma en grund för ett både större 
och mer varierat utbud av barnomsorg behövs det ett antal förändringar av 
nuvarande utformning. 
 
Det behövs för det första ett annat resursfördelningssystem, det som i dagligt tal 
kallas barnomsorgspeng. Med barnomsorgspengen i handen låter man 
skattepengarna utan omvägar gå direkt till den omsorgsform föräldrarna och barnet 
väljer. Genom att införa rätten för föräldrar att välja omsorg genom 
barnomsorgspeng skapas även långsiktiga regler, vilket ger möjlighet för såväl 
föräldrar som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov. 
 
Vi vill även införa etableringsfrihet, dvs. att vem som helst får bedriva 
förskoleverksamhet, förutsatt att de uppfyller de krav på kvalitet som nämnden sätter 
upp. Vi menar att det på detta sätt öppnar fältet för fler intressenter än enbart 
kommunala anordnare. Det kan vara föräldrar eller personal som sluter sig samman 
och bildar kooperativ. Det kan vara småbarnsföräldrar som väljer att arbeta som 
dagbarnvårdare och som på så sätt får möjlighet att stanna hemma med sina egna 
barn längre än vad föräldraförsäkringen tillåter. Det kan också vara företag, t.ex. 
stora arbetsplatser som Ericson och Karlskronavarvet, som startar förskola för sin 
anställda. Det enda som sätter gränsen är fantasin. 
 
När kommunen bygger så bygger man ofta dyrt. I jämförelse med andra kommuner 
ligger Karlskronas lokalkostnader långt över genomsnittet. Dessutom bygger man 
fast sig i lokaler, som man kan få svårt att utnyttja om barnkullarna så småningom 
sjunker. Med omsorg om våra gemensamma skattepengar, vill vi genom våra förslag 
både skapa mångfald och valfrihet samt ett ekonomiskt utrymme för 
kvalitetssatsningar. Det finns därför ingen anledning att i nuläget investera i nya 
förskolelokaler i kommunal regi. 
  
Med anledning av ovanstående föreslås Barn- och ungdomsnämnden besluta: 
 
1. att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och Ungdomsnämnden 

att fr.o.m. 1/1-04 införa en barnomsorgspeng  
 
2. att uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i 

kommunfullmäktige om ett införande av fri etablering av förskolor 
samt familjedaghem 

 
_________________________________________________________________
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A Ottosson     2003.67 610 
Sturkö lokala   
styrelse § 102 
K-fullm FK Fortsatt försöksverksamhet med lokal styrelse med föräldramajoritet vid 
Akten Sturkö skola  

 
Sturkö skola har sedan våren 1998 deltagit i försöksverksamhet med lokal styrelse med 
föräldramajoritet. Kommunfullmäktige gav då Barn-och ungdomsnämnden tillstånd att 
överlåta befogenheter till lokala styrelser. Försöksverksamheten vid Sturkö skola 
omfattar all verksamhet på Sturkö skola; förskoleklass, grundskola och fritidshem. 
Försöksverksamheten har sedermera förlängts till juni 2003. 
 
Utbildningsdepartementet har härefter tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda 
möjligheterna att öka elev- och föräldrainflytandet i förskola, skola och 
vuxenutbildning. Arbetsgruppen ska redovisa sitt uppdrag under hösten 2003 och 
förslagen kommer att remissbehandlas. 
I avvaktan på detta har regeringen beslutat att förlänga försöksverksamheten med lokala 
styrelser med elev- respektive föräldramajoritet fram till den 30 juni 2007. 
Alla kommuner och skolor som har inrättat lokala styrelser och som vill att dessa ska 
kunna fortsätta att verka fram till utgången av juni 2007, skall genom nytt kommunalt 
beslut förlänga den lokala styrelsens mandat.  
 
Beslutsförslag  
Arbetsutskottet föreslår Barn-och ungdomsnämnden besluta  
 
att  försöksverksamheten med lokal styrelse med föräldramajoritet förlängs tom juni 
2007. 
 

 Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
___________________ 
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 2003.69 001 

Int nämnd  
Gy-skolan/ 
Komvux § 103 
K-E Olsson Val av ledamöter i intagningsnämnd för gymnasieskolan och kommunala  
K-I Johnsson vuxenutbildningen 
Akten    

Barn- och ungdomsnämnden hade föregående mandatperiod två ordinarie och två ersättare 
från Barn- och ungdomsnämnden och en rektor med ersättare från grundskolan som 
representanter i Intagningsnämnden för gymnasieskolan och Kommunala 
vuxenutbildningen inom Karlskronaregionen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 29 januari 2003 att förutom 
representanter och ersättare för Barn- och ungdomsnämnden även utse 
Swen-Ingvar Ekberg till ordinarie representant för rektorsgruppen och 
Karl-Erik Olsson till ersättare. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att i Intagningsnämnden för gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen 
som representant för rektorsgruppen utse Karl-Erik Olsson som ordinarie och   
Kurt-Inge Johnsson till ersättare. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
___________________   
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§ 104 
Övriga ärenden 
 
1. Information om upphandling 
 
Ordföranden meddelar att upphandlingschefen kommer att informera om 
upphandlingsrutiner i kommunen vid nämndens oktobersammanträde. 
 
________________ 
 
 
2. Seniorer i verksamheten 
 
Peter Christensen (c) ställer frågor om seniorverksamheten. 
 
Anita Ottosson kommer att informera vid nämndens oktobersammanträde. 
 
________________  
 
 
3. Frågor om barnomsorgen 
 
Annicka Englund (m) ställer frågor om orsakerna till utökning av förskolan som 
skett under de senaste 10-12 åren. 
 
Solvig Ohlsson redovisar att det främst beror på avgång av dagbarnvårdare och 
en ökad efterfrågan på barnomsorg. 
 
_________________     
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§ 105 
Meddelanden 
 

 Kommunstyrelsens allmänna 2003.316 105 
utskott   § 101 
 Östersjöstrategi  2003-2004 
 
Kommunfullmäktige 2002.155 623 
 § 110 
 Svar på motion om busskort eller 
 skolskjuts vid val av annan skola än 
 inom det geografiska upptagnings-
 området 
 
Kommunfullmäktige 2003.165 026 
 § 114 
 Jämställdhetsprogram för Karlskrona 
 kommun år 2003 
 
Tekniska nämnden 2001.211 042 
 § 51  
 Förnyad prövning av investerings-
 tillstånd för ombyggnad av befint- 
 ligt mottagningskök vid Hasslö skola 
 till tillagningskök 
 
Tekniska nämnden 2001.211 042 
 § 52 
 Begäran om anslag och investerings- 
 tillstånd för om- och tillbyggnad av 
 Skrävle skola för förskoleverksamhet 
 
Skolverket 2003.331 049 
 Kommunblad med jämförelsetal för 
 huvudmän 
 
Skolverket 2003.331 049 
 Rättelse av nyckeltal i Kommunblad 
 med jämförelsetal för huvudmän 
 
Till Länsrätten 2003.283 623 
 Karlskrona kommun vidhåller sitt 
 beslut att ej bevilja extra skolskjuts 
 för elev mellan Trossö och Nättraby 
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Ungdomscaféet Terracotta 2003.94 049 
 Delrapport från ungdomscaféet för
 perioden v 25-31 år 2003 
  
____________________ 
 



    22 oktober 2003 
 
 
 
 

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 22 oktober 2003 
 
§ 106 Aktuell information 
 - Information om seniorverksamheten 
 - Elevers och föräldrars attityder till grundskolan och särskolan 
  år 2003 
 - Redovisning av tillgången på behöriga respektive icke behöriga  
  lärare inför terminsstarten 
 - Köredovisning per den 30 september 2003 
 - Redovisning av sjukfrånvaron 
 - Slutredovisning av projektet  Ökad grundbemanning 
 - Redovisning av Wernerssonpengarna 
 - Handikappolitiska programmet 
 - Information om regler m m för offentlig upphandling 
 
§ 107 Delegeringsärenden 
 
§ 108 Budgetuppföljning per den 30 september 2003 
 
§ 109 Höjning av avgiftsgränsen avseende maxtaxa 
 
§ 110 Förslag till ny skolplan för åren 2004-2006 
 
§ 111 Sammanträdesplan för Barn- och ungdomsnämnden år 2004 
 
§ 112 Yttrande över motion angående inrättande av jourskolor i 
 Karlskrona 
 
§ 113 Övriga ärenden 
 - Rektorstjänster i Rödeby rektorsområde  
 - Rapport från integrationsutbildning för Barn- och ungdoms- 
  förvaltningen  
 - Protestskrivelse angående avvisande av asylsökande 
 
§ 114 Meddelanden 
 
__________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 - 16.30 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s) t o m § 110 föredragning (frånv § 106 p 9) 

 Eva-Britt Dahlström (s)  
 André Gustavsson (s) t o m § 110 föredragning (frånv § 106 p 9) 

 Eva-Marie Malmgren (s) frånv  § 106 p 9 

 Jeanette Petersson (s)  
 Johan Elofsson (m)  
 Jan-Olof Petersson (fp)  
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) §§ 106-113 p 1 

 Karin Landquist (kd) §§ 106-113 p 1 

 Bo Palmgren (c)  
 Arto Valtonen (v)  
 Marcel Abedini (mp)   
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) § 106 p 9 samt §§ 107-114  
 Anna Sandell (s)  
 Roy Jacobsson (s) § 106 p 9 samt §§ 107-114 

 Lennart Svantesson (kd) §§ 113 p 2-4 och 114 
 
Ersättare Jens Petersson (s) §§ 108-110 föredragn    
 Roy Jakobsson (s) §§ 106-110 föredragn  

 Marie-Louice Norethun (m) §§ 106-110 föredragn (frånv § 106 p9)  

 Hanna Bengtsson (fp) §§ 106-110 föredragn (frånv § 106 p9)  
 Lennart Svantesson (kd) §§ 106-112  
     
Tjänstemän Per Olsson barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 

 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Anita Söderström assistent 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Helene Karlsson praktikant PA-funktionen 
 
Utses att justera Eva-Marie Malmgren (ej § 106 p 9) 
 Jeanette Petersson (§ 106 p 9) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-10-29 kl 16.30 
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Under- Sekreterare _______________________________ Paragrafer 106 - 114 
skrifter  
 Ordförande  _______________________________ 
 
 Justerare  _______________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
  
 
Protokollet är justerat.  
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-10-30 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
 
____________________________________________________________________________________ 
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§ 106 
Aktuell information 
      

A Ottosson  1. Information om Seniorverksamheten  2003.400 106 
E Furuvall 
Akten Anita Ottosson informerar om ”Seniorer i skolan” ett samarbete mellan Litorina 
 folkhögskola och Barn- och ungdomsförvaltningen. 

Seniorverksamheten startade vårterminen 2001 med den första kursen för seniorer 
som vill gå in som vuxenstöd i förskola och skola. Syftet är att ge barn och 
ungdomar möjlighet till möten med fler vuxna och samtidigt ta tillvara den kunskap 
och kompetens som finns hos seniorerna. Kurser på en vecka genomförs i januari 
och september. Verksamheten startade med 4 seniorer och höstterminen 2003 finns 
40 seniorer i förskolor, skolor och friskolor. F n är den äldste senioren 85 år. 
Målet är att så småningom ha 440 seniorer i verksamheten. 
 
Seniorerna gör insatsen ideellt, men får lunch och kaffe de dagar de är på plats i 
verksamheten. De är inskrivna på Litorina folkhögskola och därmed försäkrade. 
Både barn och vuxna ser mycket positivt på samarbetet. 
 
Förvaltningens insatser sker inom ramen för berörda tjänster, liksom Litorina 
folkhögskolas engagemang. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
___________________ 

      
   2003.401 619 

 
A Eklund 2. Elevers och föräldrars attityder till grundskolan och särskolan år 2003 
A Ottosson 
Rektorer Under våren 2003 gjorde Barn- och ungdomsförvaltningen den andra under- 
Intendenter sökningen av föräldrars och elevers attityder till skolan. Undersökningen  
Akten genomfördes med elev- och föräldraenkäter riktade till samtliga elever i 
 avgångsklasserna i grundskolan och grundsärskolan. Jämfört med undersökningen år 
 2001 är årets enkät mindre omfattande.  

 
Svarsfrekvensen jämfört med 2001 har ökat både från elever och föräldrar. 
I grundskolan ökade svaren från eleverna från 64% till 82 % och från föräldrarna 
från 21 % till 45 %. Från särskolan har fyra av sju elever och fyra föräldrar svarat. 
 
Generellt ger svaren från både elever och föräldrar en mer positiv bild av skolan än 
vad som var fallet vid undersökningen år 2001. Flickors och pojkars svar är överlag 
samstämmiga även om flickorna generellt svarar något mer positivt. 
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Undersökningen har sammanställts i form av en kommunövergripande rapport med 
fem bilagor: 
- Resultatredovisning 
- Elevers attityder till särskolan 
- Föräldrars attityder till särskolan 
- Elevers attityder till grundskola 
- Föräldrars attityder till grundskolan. 
 
I sammanfattningen fångas attityderna till skolan utifrån olika perspektiv och 
undersökningens resultat diskuteras under varje avsnitt med utgångspunkt från de 
nationella styrdokumenten, skollag och andra förordningar. 
Sammanfattningen omfattar följande områden: 
- En demokratisk skola 
- Föräldrarnas syn på skolans information 
- Inflytandet i skolan 
- Förtroendet för skolan       
- Ger skolan alla barn och unga förutsättningar att lyckas? 
- Hur ser föräldrarna på skolans resurser? 
- Främjar skolan ett livslångt lärande? 
- Hur fungerar skolans sociala miljö? 
- Är skolan en integrerad del av samhället? 
- Behov av utveckling. 
 
I resultatredovisningen framgår de olika frågorna i enkäten och svarsalternativen 
samt resultatet för varje fråga. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
Rapporten kommer att ingå i nämndens rapportserie. 
___________________ 
     
  2003.402 029 
 

E Magnusson 3. Redovisning av tillgången på behöriga respektive icke behöriga lärare 
Larsson  inför terminsstarten 
Akten 

Nämnden får en redovisning av nuläget vad gäller tillgången på behöriga respektive 
icke behöriga lärare. 
 
Totalt har anställts 124 lärare inför höstterminen 2003: 
- 70 behöriga 
- 20 med lärarbehörighet, men ej till tjänsten 
- 19 ej helt klara med lärarutbildningen  
- 15 obehöriga, men med gedigen kunskap inom sitt ämnesområde (saknar den 
 pedagogiska utbildningen) 
  
Nämnden tar redovisningen till protokollet. 
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  2003.102 611 

S Ohlsson 4. Köredovisning per den 30 september 2003  
Akten 

Köredovisningen per den 30 september 2003 har sänts ut till ledamöterna. 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
_______________________ 
 
  2003.363 026 

L Dehlin 5. Redovisning av sjukfrånvaron    
Akten 

Lena Dehlin redovisar antalet anställda samt antalet årsarbetare i förvaltningen andra 
tertialet år 2002 och 2003. Antalet anställda har ökat medan antalet årsarbetare har 
minskat. Vidare redovisas arbetad tid årsarbetare, timanställda arbetad 
tid/årsarbetare, fyllnads- och övertid per anställd samt genomsnittlig 
sysselsättningsgrad samma tertial. 
 
En jämförelse sjukdagar per anställd män/kvinnor andra tertialet visar en liten 
ökning, som dock håller på att plana ut.  Sjukdagar per anställd fördelat på ålder 
visar ungefär samma siffror år 2002 och 2003 dvs en ökning i åldrarna från 50 år 
och uppåt. 
 
Sjukdagar per anställd/frånvarointervall har ökat marginellt mellan år 2002 och 
2003. En inventering skall klargöra vad 60-åringarnas minskade arbetstid beror på. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen som läggs till handlingarna. 
 
_____________________ 
 
  2002.201 026 

L Dehlin 6. Slutredovisning av projektet Ökad grundbemanning  
Akten 

Lena Dehlin redovisade projektet Ökad grundbemanning vid Barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde i februari 2003 . Bakgrunden till projektet var de 
ökande ohälsotalen i kommunen. Avsikten var att hitta orsaker och metoder för att i 
första hand stoppa ökningen och sedan kunna minska omfattningen av 
sjukskrivningarna.  
 
En grupp bestående av representanter från arbetsgivaren, fackliga organisationer, 
försäkringskassan och kommunhälsan har bl a tagit fram förslaget om ökad 
grundbemanning på utvalda arbetsplatser. Med utgångspunkt från en  sjuk-
skrivningsinventering våren 2002 valdes fem områden ut; Spandelstorps fritidshem, 
Thunells förskola, år 7-9 på Jändelskolan, Särskola och städ inom vissa enheter vid 
Trossö rektorsområde. 



  22 oktober 2003 6 
 
forts § 106 
 
 
Berörd personal fick besvara en enkät angående sin arbetssituation innan projektet 
startade och ytterligare enkät efter avslutat projekt. 
 
Av enkätsvaren framgår att personalen upplever att de bättre hinner med sina 
arbetsuppgifter inom ramen för sin arbetstid och har större möjlighet att inom givna 
ramar bestämma över arbetstakten. Det framgår vidare att personalen har möjlighet 
att ta paus när så behövs samt har energi kvar efter arbetstid. Fortfarande upplever 
dock många sin arbetssituation som stressig.  
 
Satsningen på projektet med ökad grundbemanning visar i stort på positiva 
förändringar för den enskilde och även för arbetslagen.  
   
Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisningen. 
 
_________________      
 
 

P Olsson 7. Redovisning av Wernerssonpengarna  2001.160 047 
S Petersson 
Akten Stefan Petersson redovisar uppföljning av statsbidraget till personalförstärkningar 

(s k Wernerssonpengar) avseende bidragsåret 2002/2003. 
 
Av redovisningen framgår utökning av heltidstjänster och kostnader samt antal 
personal per 100 elever basår jämfört  med bidragsåret. 
 
En beräkning av statsbidragsgrundande antal heltidstjänster visar kostnader på 
29.450.720 kronor varav statbidrag utgör 13.025.000 kronor. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar redovisningen till protokollet. 
 
__________________ 
 
 
8. Handikappolitiska programmet    
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
__________________
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G Ramström 9. Information om regler m m för offentlig upphandling 
 
Barn- och ungdomsnämnden har inbjudit kommunens upphandlingschef George 
Ramström för att få en allmän information om offentlig upphandling. 
 
Nämnden får en kort information om LOU - Lagen om offentlig upphandling och 
NOU - Nämnden för offentlig upphandling. 
Lagen tillkom år 1994 i och med att vi gick med i EU.  
 
Offentliga upphandlingar omfattar 400 miljarder kronor. I Karlskrona kommun 
uppgår upphandlingen till 300 mkr. 
Upphandlingsenheten omfattar 2,5 tjänster. Enhetens uppgift är att göra ramavtal 
samt i övrigt stödja förvaltningarna. Målsättningen är att kunna göra ca 50 ramavtal 
per år. 
Arbetsordning och tidplan för en upphandling redovisas. Vidare redovisas exempel 
på en anbudsförfrågan med kravspecifikation samt en utvärdering av anbuden. 
 
I en självstyrande nämnd är politikerna helt ansvariga. Nämndens viktigaste styr- 
dokument är anbudsförfrågan. 
 
Nämnden får tillfälle att ställa frågor till upphandlingschefen och får skriftligt 
material rörande anbudsfrågor. 
 
Ordföranden tackar George Ramström för informationen. 
 
 ___________________ 
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 § 107 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Förordnande att biträda rektor inom Fridlevstads  2003.39 023 
rektorsområde under tiden 031001-031231 

 
Förordnande att biträda rektor inom Nättraby 2003.315 023 
rektorsområde under tiden 031001-031031 
 
Tillsättning av tjänst som chef för Barn- och ungdoms- 2003.281 023 
förvaltningens bemanningsteam  
 
Avslag på begäran om busskort för resor mellan  2003.322 623 
Trossö och Ramdala/Jämjö  
 
Avslag på begäran om extra skolskjuts för resor 2003.237 623 
mellan Rödeby och Holmsjö   
 
Beviljad ledighet för elev i klass 2 vid Sunnadalsskolan 
under tiden 030814-030912  
 
Befrielse från undervisning i ämnet idrott för elever 
år 8 och 9 i Spandelstorps rektorsområde  
 
Placering i särskild undervisningsgrupp, anpassad 
studiegång, för elev i år 7 i Spandelstorps rektorsområde  
 
Placering i särskild undervisningsgrupp i vissa ämnen 
för elever i år 7, år 8 och år 9 vid Spandelstorps 
rektorsområde  
 
Beviljande av ledighet för elev i år 7 vid Vedebyskolan 
under tiden 031124-031208 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 2 i Nättraby 
rektorsområde under tiden 031107-031121   
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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        2003.119 042  

 
 
P Olsson § 108 
S Petersson Budgetuppföljning per den 30 september 2003 
Kommunstyr.  
Akten Budgetuppföljning per den 30 september 2003 visar vid en samlad bedömning att 
 Barn- och ungdomsförvaltningens resultat för 2003 kommer att sluta på ett +/-0 
 resultat.    

 
Beräknade avvikelser för år 2003 enligt prognos i miljontals kronor: 
Barnomsorgsintäkter      - 1,3 mkr 
Inför genomförandet av allmän förskola genomfördes en  
simulering som visade att barnomsorgsintäkterna skulle 
minska med 2 mkr. Nämnden har erhållit kompensation 
för den simulerade intäktsminskningen, men de ekonomiska  
effekterna av reformen har blivit större, bl a har indexuppräkning  
inte motsvarat en verklig intäktsökning. 
 
Semesterlöneskuld       - 1,0 mkr 
Uppräkning av personalomkostnader 
 
Skolskjutsar       - 0,8 mkr 
Halvårseffekt av genomförd skolskjutsupphandling 
 
Friskolor        - 0,5 mkr 
Större avgång under pågående termin än budgeterat 
 
Centrala kostnader       - 0,4 mkr 
I huvudsak minskade intäkter Säljö barnkoloni och 
utökat underhåll i storköken 
 
Lokaler        + 1,5 mkr 
Minskade lokalkostnader pga senareläggning av utbyggnad 
inom förskola/barnomsorg 
 
Enskild barnomsorg      + 0,5 mkr 
Mindre timmar än budgeterat 
 
Förhandsbesked kompensation     + 2,0 mkr 
Från kommunstyrelsens centrala reserv  
 
Av nämndens investeringsbudget på totalt 8,25 mkr har till och med september 
månad nyttjats 5,0 mkr. Prognosen är att nämnden kommer att förbruka tilldelade 
medel. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna budgetuppföljning för januari - september 2003 
 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
__________________ 
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  2003.403 611 
   
         

P Olsson § 109 
S Petersson Höjning av avgiftsgränsen avseende maxtaxan 
S Ohlsson 
Kommunfullm. Regeringens beslutade i juni om att höja den högsta avgiften inom maxtaxa för 
Akten barnomsorgen från och med 1 januari 2004.  

Förändringarna i avgifterna enligt detta beslut redovisas nedan. 
 
 
Förskoleverksamhet   
   
Maxtaxa 2003 Höjning Maxtaxa 2004 
   
Barn 1                 1.140 kr 120 kr 1.260 kr 
Barn 2                    760 kr   80 kr    840 kr 
Barn 3                    380 kr    40 kr    420 kr 
   
Skolbarnsomsorg   
   
Barn 1                  760 kr  80 kr    840 kr 
Barn 2                  380 kr  40 kr    420 kr 
Barn 3                  380 kr  40 kr    420 kr 

 
Inkomsttaket höjs från 38 000 kr till 42 000 kr från och med 2004-01-01. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden förslår kommunstyrelsen hemställa att Kommun-
fullmäktige beslutar  
 
att  följa Regeringens beslut om ändring av avgiftstaket för maxtaxa inom 
barnomsorgen i Karlskrona kommun fr o m 2004-01-01 enligt beskrivning ovan. 
 
Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
____________________ 
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        2003.104 619 

A Eklund § 110 
A Ottosson Förslag till ny skolplan för åren 2004-2006 
Kommunstyr. 
Utb nämnd Barn- och ungdomsnämnden föreläggs förslag till Barn- och ungdomsnämndens 
Akten skolplan för åren 2004-2006. Skolplanearbetet har pågått våren och hösten 2003.  

I arbetsgruppen för skolplanearbetet har politiker från både socialdemokratiska 
gruppen och borgerliga gruppen deltagit, med vice ordföranden som lett arbetet, 
biträdd av två tjänstemän från Barn- och ungdomskontoret.  
 
Anja Eklund redovisar bakgrunden till föregående skolplan och synpunkter som 
framkommit under föregående skolplaneperiod. Dessa synpunkter har tagits tillvara 
av skolplanegruppen  i arbetet med att ta fram en ny skolplan. Även rektorsgruppens 
synpunkter har inhämtats av skolplanegruppen. 
 
Skolplanen har kopplingar till kommunens fyra hörnstenar och beskriver den 
politiska visionen om skolan samt vad kommunen vill att skolan skall utveckla 
under perioden. Begreppet skola omfattar den samlade verksamheten inom 
Barn- och ungdomsnämnden, dvs förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och 
särskola.   
 
Skolan skall  
- förankra de demokratiska värderingarna 
- se möjligheter i stället för hinder 
- inte tolerera mobbing och rasism 
- arbeta för jämställdhet 
- arbeta för ständiga förbättringar 
- införa ömsesidiga överenskommelser eller förväntansdokument för skolans 
 personal, för föräldrar och för elever. 
 
Skolplanen betonar vikten av lärande och utveckling för både barn och personal. 
Grundsynen som nämnden vill skall råda inom nämndens verksamheter är en 
tolkning av rubriker ur läroplanen avseende 
- normer och värden 
- ansvar och inflytande 
- övergång och samverkan 
- lärande och kunskaper 
- samarbete med hemmet 
- omvärlden. 
 
Till denna grundsyn lämnar nämnden förtydliganden och direktiv till 
förvaltningsledning, rektorer samt övrig personal. 
 
Av skolplanens uppföljnings- och utvärderingsplan framgår att uppföljning och 
utvärdering skall ske på alla nivåer för att säkra kvalitetsutvecklingen. 
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Protokollsanteckning 
Bo Palmgren (c) meddelade vid arbetsutskottets sammanträde 9 oktober 2003  att 
borgerliga gruppen har för avsikt att lägga motförslag vid nämndens 
oktobersammanträde. 
 
Beslutsförslag 
Majoriteten i skolplanegruppen (s, v, mp) föreslår att Barn- och ungdomsnämnden  
beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige fastställer 
förslaget till ny skolplan för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter avseende 
åren 2004-2006. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) redovisar borgerliga gruppens förslag till förskole- och 
skolplan för åren 2004-2006 och yrkar bifall till detta förslag. 
 
Eva-Britt Dahlström (s) och Eva-Marie Malmgren (s) yrkar avslag på borgerliga 
gruppens förslag och bifall till majoritetens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och ställer majoritetsförslaget 
mot det borgerliga förslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med majoritetsförslaget. 
 
Votering  
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller majoritets- 
förslaget röstar ja, den som bifaller borgerliga gruppens förslag röstar nej. 
 
  Ja Nej 
Magnus Johansson (s) 1 
Annicka Engblom (m)  1  
Eva-Britt Dahlström (s) 1 
Eva-Marie Malmgren (s) 1 
Jeanette Petersson (s) 1 
Johan Elofsson (m)  1 
Jan-Olof Petersson (fp)  1 
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)  1 

Karin Landquist (kd)  1 

Bo Palmgren (c)  1 
Arto Valtonen (v) 1 
Marcel Abedini (mp) 1 
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  forts 
  Ja Nej   
Jens Petersson (s) 1 
Anna Sandell (s) 1 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat 
i enlighet med majoritetsförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att föreslå Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige fastställer 
majoritetens förslag till ny skolplan för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter 
avseende åren 2004-2006. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande Borgerligt förslag till 
förskole- och skolplan 2004 - 2006. 
 
___________________ 
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BUN 
Bun-kontoret        2003.399 006 
Rektorer § 111 
Intendenter Sammanträdesplan för Barn- och ungdomsnämnden år 2004 
Adm centrum 
SV-grupp Förslag till sammanträdesplan för år 2004 har upprättats av Barn- och ungdoms- 
Massmedia kontoret. 
Förv via 
nämndsekr Beslut   
Resurscentr. Barn- och ungdomsnämnden beslutar fastställa förslaget till sammanträdesplan  
Utv.centr. för år 2004. 
Psilander graf. 
Akten ____________________ 
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  2003.250 620  

A Eklund 
I Bergström § 112 
Akten Yttrande över motion angående inrättande av jourskolor i Karlskrona  

 
Barn- och Ungdomsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig angående en 
motion från Sverigedemokraterna. 
Motionären anser att barn som utsatts för mobbning bör slippa att fortsättningsvis 
konfronteras med de mobbande samt att trygghet och studiero för skötsamma elever 
alltid måste vara överordnad de bråkiga elevernas behov. Man föreslår en  lösning 
som diskuteras i Stockholm om inrättande av jourskolor dit stökiga elever kan flyttas 
under en utredningstid, vilket garanterar de skötsamma elevernas säkerhet samtidigt 
som de stökiga elevernas behov kan tillgodoses med hjälp av en väl uppbyggd 
kompetens på den aktuella skolan. 
 
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna kring att i Karlskrona 
inrätta jourskolor för stökiga elever enligt den modell som diskuterats i Stockholm. 
 
Förslag till yttrande 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden; skola och barnomsorg, har ett 
tydligt ansvar för dessa frågor som regleras i skollagen och läroplan för grundskolan 
(Lpo 94).  
 
För skolorna i Karlskrona kommun finns utarbetade arbetsformer för bl.a. 
mobbningsförebyggande arbete  I de lokala skolplaner, som varje rektorsområde 
inom kommunen har upprättat, är mobbning ett prioriterat ämne och separata 
handlingsplaner mot mobbning finns dessutom sedan många år på samtliga skolor. I 
dessa finns angivet hur det mobbningsförebyggande arbetet bedrivs, såväl vad det 
gäller förebyggande åtgärder som förfaringssätt i akuta situationer.  
Förutom detta finns kommunövergripande arbetsformer, bl.a.  
- kamratstödjarutbildning  
- medlingsprojekt  
- kommunrådet  ”Svarte Petter”.  
 
I mobbningsärenden är ambitionen i allmänhet att de relationsproblem, som 
förorsakat mobbningen, ska lösas. Ett skolbyte är att se som en allra sista utväg. 
Dock förekommer situationer, då detta trots allt kan bli en nödvändig åtgärd. I dessa 
fall skapas lösningar efter varje enskilt fall, exempelvis särskild undervisning 
utanför skolan eller tillfällig placering på annan skola alternativt resursskola. 
 
Barn- och ungdomsnämnden kommer att följa resultaten av en eventuell jour- och 
utredningsskola i Stockholm.  
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Sammanfattning 
Barn- och Ungdomsnämnden anser att trygghet och arbetsro i skolan är viktiga 
frågor samt att elever som utsatts för kränkande behandling, (av andra elever såväl 
som vuxna) bör kunna garanteras fullt stöd. Däremot föreslås inte bifall till 
motionens förslag om inrättande av jourskolor, med motiveringen  
♦ att vi i kommunen  erfarenhetsmässigt upplever att vi redan i nuläget har goda 
möjligheter att i särskilda fall låta en elev byta till annan skola (genom samarbete 
mellan skolorna samt genom tillgång till Resursskolorna)   
♦ att vi har god  kompetens vad det gäller utredningsförfarande  i  vår nuvarande 
elevvårdsorganisation (kombination av lokal och central  elevvård samt  Svarte 
Petter-projektet).   
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att med hänvisning till ovanstående yttrande föreslå att fullmäktige avslår 
motionen. 
 
Beslutsförslag 
Ordföranden föreslår att motionen återremitteras för vidare beredning till 
nämndens novembersammanträde. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 
____________________ 
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 § 113 
 Övriga ärenden 

  2003.274 023 
P Olsson 1. Rektorstjänster i Rödeby rektorsområde  
G Eliasson 
R/Rö Tillsättningarna avser två tjänster, båda som rektor i Rödeby rektorsområde. 
PA-funkt Den ena tjänsten innebär ansvar för år 7-9, medan den andra tjänsten är som rektor i 
I Bergström Rödeby rektorsområde huvudsakligen inom år 7-9. 
Akten 

Bland de 28 sökande till tjänsterna gjordes ett första urval av presidiet och 
förvaltningschefen med deltagande av rektorer i Rödeby rektorsområde. Därefter har 
åtta sökande genomgått personlighetsanalys och intervjuer. Fackliga organisationer  
har deltagit i urval och intervjuer. Referenstagning och slutligt urval har gjorts och 
förhandlingar enligt MBL § 11 har genomförts. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att Göran Eliasson erbjuds tjänsten 
som rektor med ansvar för år 7-9 i Rödeby rektorsområde. Göran Eliasson har 
lärarutbildning och erfarenhet som rektor från Lidköping. Han har goda 
förutsättningar att ta vara på de kvaliteter som Rödebyskolan har och utveckla dem 
ytterligare.  
   
Tillräckliga grunder för ett slutligt val finns beträffande den andra tjänsten, men 
förhandlingar och praktiska omständigheter gör att beslut inte kan tas vid nämndens 
oktobersammanträde. Pga dessa omständigheter föreslås att presidiet får delegation 
att besluta om denna tjänst. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att Göran Eliasson förordnas på en tillsvidaretjänst som rektor i Rödeby 
rektorsområde med ansvar för år 7-9, med tillträde enligt överenskommelse 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med presidiet besluta om 
tillsättning av ytterligare en tjänst som rektor i Rödeby rektorsområde. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
___________________ 
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forts § 113 
 
2. Rapport från integrationsutbildning för Barn- och ungdoms- 
 förvaltningen  
 
Eva-Britt Dahlström (s) ger en information från integrationsutbildning för 
Barn- och ungdomsförvaltningen. 
  
Bakgrundsfakta redovisas; 20 % av Sveriges befolkning är av utländsk härkomst. 
I Karlskrona är 10 % av befolkningen födda utomlands. Av dessa är 25 % födda 
i de nordiska länderna. Karlskrona tar emot 100 personer/år med uppehållstillstånd. 
 
Etnolog Eva Norström redovisade en studie hon gjort år 2002 över vilka strukturella 
mekanismer och föreställningar som kan ligga till grund för rasism, marginalisering 
och  diskriminering. 
 
Karlskrona är en pilotkommun som har valt att arbeta med en uppbyggnad av en 
rådgivningsverksamhet. Bl a strategier för en lokal beredskap mot främlingsfientliga 
och rasistiska tendenser samt utveckla och pröva olika metoder för långsiktiga 
insatser. 
 
Etnisk mångfald ur en allmänmänsklig synvinkel diskuterades under dagen. 
Deltagarna i utbildningsdagen bedömde som viktigast i integrationsarbetet: 
- samarbete med föräldrar 
- värdegrunden 
- nytänkande - kunskap för personalen 
- långsiktigt arbete 
- nätverk/möten mellan olika skolor. 
 
Informationen tas till protokollet. 
 
________________ 
 
 

P Olsson 3. Hemspråkslärarnas situation 
I Bergström 
PA-funkt Hemspråkslärarnas situation och möjlighet att erhålla tjänstetimmar tas upp till 

diskussion. 
 
Förvaltningschefen tar till sig frågan och undersöker omständigheterna i frågan. 
 
________________ 
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forts § 113 
 
 

Ordföranden 4. Protestskrivelse angående  avvisande av asylsökande 
I Bergström 

Annicka Engblom (m) hänvisar till en protestskrivelse från Fågelmara angående  
avvisande av asylsökande och föreslår att Migrationsverket inbjuds till Barn- och 
ungdomsnämnden för att ge nämnden en information om avvisningsarbetet. 
 
Ordföranden tar till sig frågan och kommer att bjuda in representant från 
Migrationsverket till Barn- och ungdomsnämnden vid tillfälle. 
 
________________ 
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§ 114 
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 2003.380 007 
 § 138 
 Yttrande över revisionsrapport, slutrapport om 
 granskning av budgetprocessen. 
 
Kommunstyrelsen 2003.382 006 
 § 140 
 Sammanträdesplan år 2004 för kommunstyrelsen  
 och kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen 2001.337 020 
 § 141 
 Projekt Önskad sysselsättningsgrad och flexibla  
 arbetstider; slutrapport. 
 
Kommunstyrelsen 2003.381 004 
 § 142 
 Rapport om arkivverksamheten i Karlskrona 
 kommun år 2002. 
 
Skolverket 2003.211 047 
 Beslut om statsbidrag till personalförstärkningar 
 i skola och fritidshem bidragsåret 2003/2004. 
 
Kommunledningsförvalt- 2003.119 042 
ningen Delårsbokslut för Karlskrona kommun, 
 moderbolagskoncernen samt sammanställd 
 redovisning 2003-08-31. 
 
Länsrätten i Blekinge län 2003.237 623 
 Laglighetsprövning av beslut om skolskjuts.
 Länsrätten avslår överklagandet. 
 
Kammarrätten i Jönköping 2003.88 623 
 Prövningstillstånd i mål om överprövning enligt 
 lagen om offentlig upphandling. 
 Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
 Länsrättens avgörande står fast. 
 
Kammarrätten i Jönköping 2003.88 623 
 Prövningstillstånd i mål om överprövning enligt 
 lagen om offentlig upphandling. 
 Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
 Länsrättens avgörande står fast.  
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Kommunalförbundet Räddnings- 2003.367 290 
tjänsten Östra Blekinge Brand- och tillsynsprotokoll avseende Trossö- 
 gårdens daghem. 
 
Kommunalförbundet Räddnings- 2003.384 291 
tjänsten Östra Blekinge Brand- och tillsynsprotokoll avseende Sunna- 
 dalsskolan. 
 
Kommunalförbundet Räddnings- 2003.391 290 
tjänsten Östra Blekinge Brand- och tillsynsprotokoll avseende Fridlev-
 stads lekskola och daghem.  
 
Svenska Kommunförbundet Cirkulär 2003:77 
 Budgetpropositionen 2004. 
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde 2003-09-02 
 och 2003-10-06. 
 
Intagningsenheten vid gymnasie- Intagning till gymnasieskolan läsåret 2003/2004 
skolan Verksamhetsberättelse och statistik. 
 
Till Samhällsbyggnadsförvalt- 2003.351 214 
ningen Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för  
 Munspelet 1 och 2, ny förskola. 
 
Till målsman 2003.237 623 
 Avslag på begäran om extra skolskjuts för 
 elever vid Holmsjö skola. 
 
Till målsman 2003.322 623 
 Avslag på begäran om extra skolskjuts för 
 elever vid Jändelskolan och Ramdala. 
 
_________________ 
 
 



   19 november 2003 
 
 
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
19 november 2003 
 
§ 115 Aktuell information 
 - Redovisning av sjukfrånvaron 
 - Redovisning av psykosocial enkät angående dels Barn- och  
  ungdomsförvaltningen och dels Karlskrona kommun 
 - Uppföljning av förskolereformer  
 - Förbättringar i Rosenfeldtskolan 
 - Utökning av förskoleverksamheten vid Mariagården m fl 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 116 Delegeringsärenden 
 
§ 117 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2003  
 
§ 118 Återremitterat ärende - svar på motion om jourskolor i Karlskrona 
 
§ 119 Bidragsfinansierad enskild förskoleverksamhet; föräldrakooperativ  
 
§ 120 Förslag om delegering i elevärende 
 
§ 121 Övriga ärenden 
 - Förhandling angående rektorstjänst i Rödeby 
 - Frågor om betygsresultaten 
 
§ 122 Meddelanden 
 
__________________
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 - 11.40 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Eva-Britt Dahlström (s)  
 Eva-Marie Malmgren (s)  
 Jeanette Petersson (s)  
 Johan Elofsson (m)  
 Jan-Olof Petersson (fp)  
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)  
 Karin Landquist (kd)  
 Bo Palmgren (c)  
 Arto Valtonen (v)  
 Marcel Abedini (mp)   
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) 
 Jörgen Aronsson (s)  
 
Ersättare Roy Jakobsson (s) 
    Pia Idhede (s) 
    Per Gerdstigen (m)   ej närv beslutssmtr 

    Peter Christensen (c)   ej närv beslutssmtr 

    
Tjänstemän Per Olsson barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Karin Landqvist 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-12-03 kl 14.00 
   
Under- Sekreterare _______________________________ Paragrafer 115-122 
skrifter  
 Ordförande  _______________________________ 
 
 Justerare  _______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat.  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-12-04. 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
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§ 115 
Aktuell information 
 

L Dehlin 1. Redovisning av sjukfrånvaron    2003.363 026 
Akten 

Kurt Edvinsson redovisar sjukdagar per anställd t o m oktober månad i hela 
förvaltningen i en jämförelse mellan år 2002 och 2003. Det konstateras att sjuktalen  
fr o m maj månad i viss mån verkar ha planat ut. 
 
Vidare redovisas sjukdagar per anställd uppdelad i personalkategorier. Förutom 
tidigare redovisade gemensamma insatser gör PA-funktionen även en uppföljning på 
individnivå för att kunna sätta in rätt insatser. 
 
Nämnden får en redovisning av det statliga regelverket kring uppföljning av 
sjukskrivningar och vad förvaltningen har för rutiner utöver detta. 
 
Åldersfördelning i de olika verksamheterna redovisas. Medelåldern i yrket spelar 
stor roll när det gäller arbetsskador och sjuktal.  
 
_____________________ 
  2003.439 026 
  

L Dehlin 2. Redovisning av psykosocial enkät angående dels Barn- och ungdoms- 
I Bergström  förvaltningen och dels Karlskrona kommun 
Akten 

Resultatet av kommunens  årliga psykosociala arbetsmiljöenkät, dels avseende Barn- 
och ungdomsförvaltningen år 2003 och dels en jämförande studie åren 2001-2003 
både för Barn- och ungdomsförvaltningen och kommunen totalt redovisas. 

 
Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med goda 
exempel på bra psykosociala arbetsplatser/insatser på arbetsplatserna. 

 
_____________________ 

 
  
S Ohlsson 3. Uppföljning av förskolereformer                          2001.474 047 
Akten 

Solvig Ohlsson redovisar uppföljning av förskolereformer tredje kvartalet 2003. 
Ca 400 barn är placerade i förskolan under föräldrarnas 
föräldraledighet/arbetslöshet. 
Ca 130 barn är placerade i fritidshem under föräldrarnas föräldraledighet/arbets-
löshet. 
 
Snittimmar per vecka är 30,72 för 1-2 åringar och 31,04 för 3-5 åringar vilket ger ett 
genomsnitt på 31,04 i förskolan. 
I fritidshem är snittimmar per vecka 15,47. 
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Barnantalet i kommunal förskola var i oktober år 2002 1678 st och i oktober år 2003 
1964 st. 
Barnantalet i kooperativ/enskild verksamhet  var i oktober år 2002 245 st och i 
oktober år 2003 252 st. 
Barnantalet i familjedaghem var i oktober år 2002 468 st och i oktober år 2003 410 st. 
24 barn har hemmavarande föräldrar, men går till allmän förskola 15 timmar per 
vecka. 
 
Redovisning kommer att ges  till nämnden varje kvartal. 
_________________ 
 
 

S Ohlsson 4.  Förbättringar i Rosenfeldtskolan  
I Bergström 

Tekniska förvaltningen har tagit fram kostnader för att åtgärda brister som 
Arbetsmiljöverket påtalat i  Rosenfeldtskolan. 
Brister i ventilation och el beräknas kosta ca 4 mkr.  
Brister i köken är ej medräknade i denna summa. 
 
Svar skall lämnas till Arbetsmiljöverket senast den 15 december. 
Ärendet kommer att följas upp vid arbetsutskottets decembersammanträde. 
___________________  
 
 

S Ohlsson 5. Utökning av förskoleverksamheten vid Mariagården m fl 
I Bergström 

Solvig Ohlsson redovisar pågående samtal med Mariagårdens förskola angående 
utökning av verksamheten med ytterligare 1 avd fr o m januari 2004. 
 
Vidare planeras mindre utökningar i följande verksamheter: Blå Port, Kajutan, Fur, 
Hasslö, Fågelmara samt dagbarnvårdarverksamheten i Spjutsbygd. 
Provisoriet i Solstugan i Ramdala fortsätter, Övre huset i Kungsmarken öppnas. 
Vi försöker finna lokaler för provisorier i Nättraby och på Trossö. 
Ovanstående gäller från den 1 januari 2004. 
 
Till hösten 2004 behövs ytterligare platser och för detta ändamål görs en översyn av  
lokaler på Tullen och Bullerbyn, Ö Torp. 
 
Rapport kommer att ges vid arbetsutskottets decembersammanträde om den 
fortsatta utökningen inom barnomsorgen. 
 
_________________  
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6. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
__________________ 
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 § 116 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Uppdrag åt Eva-Britt Dahlström att delta i konferens 
om Kultur i skolan i Lysekil 031120-031121 
 
Läsårstider 2004/2005 för Karlskrona kommuns grund- 2003.425 608 
skola inkl förskoleklass och särskola. 

 
Uppdrag att biträda rektor inom Nättraby rektorsområde  2003.315 023 
under tiden 031101-031219. 
 
Lönetillägg för tiden 031027-031231 för arbete med  2003.405 024 
samordning och ledning av förskoleverksamhet i Lyckeby  
rektorsområde.     
 
Förordnande som rektor för Nättraby rektorsområde samt 2003.398 023 
lönetillägg för tiden 031001-021031. 
 
Anpassad studiegång 2 skoldagar/vecka förläggs till en 
arbetsplats för flicka i år 9 i Spandelstorps rektorsområde.  
 
Anpassad studiegång 1 skoldag/vecka förläggs till en  
arbetsplats för pojke i år 7 vid Spandelstorps rektorsområde.  
 
Anpassad studiegång, innebärande att ämnet textilslöjd 
ersätts av vistelse på fritidshemmet för pojke i år 4.  
 
Beviljande av lov för elev i år 5 i Nättraby rektorsområde  
under tiden 031113-031128. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings- 
ärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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 2003.119 042 
   

P Olsson 
S Petersson § 117 
K-styrelsen Budgetuppföljning per den 31 oktober 2003 
Akten 

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2003 redovisas. En samlad bedömning är att 
förvaltningens resultatprognos slutar på ett  +/-0 resultat för år 2003. 
 
Beräknade avvikelser för år 2003 enligt prognos i miljontals kronor: 
Barnomsorgsintäkter      - 1,3 mkr 
Inför genomförandet av allmän förskola genomfördes en  
simulering som visade att barnomsorgsintäkterna skulle 
minska med 2 mkr. Nämnden har erhållit kompensation 
för den simulerade intäktsminskningen, men de ekonomiska  
effekterna av reformen har blivit större, bl a har indexuppräkning  
inte motsvarat en verklig intäktsökning. 
 
Semesterlöneskuld       - 0,6 mkr 
Uppräkning av personalomkostnader 
 
Skolskjutsar       - 0,8 mkr 
Halvårseffekt av genomförd skolskjutsupphandling 
 
Friskolor        - 0,5 mkr 
Större avgång under pågående termin än budgeterat 
 
Centrala kostnader       - 0,4 mkr 
I huvudsak minskade intäkter Säljö barnkoloni och 
utökat underhåll i storköken 
 
Lokaler        + 1,5 mkr 
Minskade lokalkostnader pga senareläggning av utbyggnad 
inom förskola/barnomsorg 
 
Enskild barnomsorg      + 0,5 mkr 
Mindre timmar än budgeterat 
 
Förhandsbesked kompensation     + 1,6 mkr 
Från kommunstyrelsens centrala reserv  
 
Av nämndens investeringsbudget på totalt 8,25 mkr har till och med oktober månad 
nyttjats 5,6 mkr. Prognosen är att nämnden inte kommer att förbruka tilldelade 
medel med anledning av att vissa förskoleutbyggnader inte kunnat ske som planerat 
utan skjuts till 2004. Överskottet beräknas till 0,5 mkr.  
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna budgetuppföljning för januari - oktober 2003 samt 
 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
__________________ 
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 2003.250 620 

G Ingestad § 118 
A Eklund Återremitterat ärende - svar på motion om jourskolor i Karlskrona 
K-fullm. 
Akten Barn- och Ungdomsförvaltningen beredde vid sammanträde 22 oktober 2003, § 112 
 yttrande angående en motion från Sverigedemokraterna. Motionen återremitterades 

för att klarlägga formalia i ärendet. 
Motionen gällde inrättande av jourskolor i Karlskrona. Motionären anser att barn 
som utsatts för mobbning bör slippa att fortsättningsvis konfronteras med de 
mobbande samt att trygghet och studiero för skötsamma elever alltid måste vara 
överordnad de bråkiga elevernas behov. Man föreslår en  lösning som diskuteras i 
Stockholm om inrättande av jourskolor dit stökiga elever kan flyttas under en 
utredningstid, vilket garanterar de skötsamma elevernas säkerhet samtidigt som de 
stökiga elevernas behov kan tillgodoses med hjälp av en väl uppbyggd kompetens på 
den aktuella skolan. 
 
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna kring att i Karlskrona 
inrätta jourskolor för stökiga elever enligt den modell som diskuterats i Stockholm. 
 
Förslag till yttrande 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden; skola och barnomsorg, har ett 
tydligt ansvar för dessa frågor som regleras i skollagen och läroplan för grundskolan 
(Lpo 94).  
 
För skolorna i Karlskrona kommun finns utarbetade arbetsformer för bl.a. 
mobbningsförebyggande arbete  I de lokala skolplaner, som varje rektorsområde 
inom kommunen har upprättat, är mobbning ett prioriterat ämne och separata 
handlingsplaner mot mobbning finns dessutom sedan många år på samtliga skolor. I 
dessa finns angivet hur det mobbningsförebyggande arbetet bedrivs, såväl vad det 
gäller förebyggande åtgärder som förfaringssätt i akuta situationer.  
Förutom detta finns kommunövergripande arbetsformer, bl.a.  
- kamratstödjarutbildning  
- medlingsprojekt  
- kommunrådet  ”Svarte Petter”.  
 
I mobbningsärenden är ambitionen i allmänhet att de relationsproblem, som 
förorsakat mobbningen, ska lösas. Ett skolbyte är att se som en allra sista utväg. 
Dock förekommer situationer, då detta trots allt kan bli en nödvändig åtgärd. I dessa 
fall skapas lösningar efter varje enskilt fall, exempelvis särskild undervisning 
utanför skolan eller tillfällig placering på annan skola alternativt resursskola. 
 
Barn- och ungdomsnämnden kommer att följa resultaten av en eventuell jour- och 
utredningsskola i Stockholm.  
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Sammanfattning 
Barn- och Ungdomsnämnden anser att trygghet och arbetsro i skolan är viktiga 
frågor samt att elever som utsatts för kränkande behandling, (av andra elever såväl 
som vuxna) bör kunna garanteras fullt stöd. Däremot föreslås inte bifall till 
motionens förslag om inrättande av jourskolor, med motiveringen  
• att vi i kommunen  erfarenhetsmässigt upplever att vi redan i nuläget har goda 

möjligheter att i särskilda fall låta en elev byta till annan skola (genom 
samarbete mellan skolorna samt genom tillgång till Resursskolorna)   

• att vi har god  kompetens vad det gäller utredningsförfarande  i  vår nuvarande 
elevvårdsorganisation (kombination av lokal och central  elevvård samt  Svarte 
Petter-projektet).   

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att med hänvisning till ovanstående yttrande föreslå att fullmäktige avslår 
motionen. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget och föreslår att Barn- och 
ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  
 
att med hänvisning till ovanstående yttrande föreslå att fullmäktige avslår 
motionen. 
 
____________________ 
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 2003.420 630  
A Ottosson     
I Bergström § 119 
Akten Bidragsfinansierad enskild förskoleverksamhet; föräldrakooperativ  

 
Barn- och ungdomskontoret har undersökt möjligheterna att bedriva 
bidragsfinansierad enskild förskoleverksamhet i kommunen. 
 
I ärendet redovisas de driftsformer som skollagen reglerar för anordnare av förskol- 
verksamhet och skolbarnsomsorg. 
1. kommunala anordnare av kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
 i egenregi 
2. privata anordnare av kommunal förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 
 förskoleklass på entreprenad 
3. privata anordnare av enskild förskoleverksamhet. 
 
Vidare redogörs för vad bidragsfinansierad enskild förskoleverksamhet innebär, t ex 
- kooperativ 
- ekonomisk förening 
- tillstånd för enskild verksamhet 
- bidrag till enskild verksamhet 
- tillsyn. 
 
Enligt skollagen kan Barn- och ungdomsförvaltningen ge tillstånd samt lämna 
bidrag 
till enskild förskoleverksamhet. Tillståndet meddelas tillsvidare eller för viss tid. 
 
När det gäller enskild verksamhet är föräldrakooperativa förskolor den alternativa 
driftform som kan bli aktuell och för vilken kommunen då inte blir huvudman.  
Verksamheten står dock under tillsyn av kommunen, som för att kunna utöva sitt 
tillsynsansvar måste arbeta fram en modell för hur detta ska genomföras.  
 
För att klargöra hur föräldrakooperativa förskolor ska kunna etableras föreslås Barn- 
och ungdomsförvaltningen få i uppdrag att utreda och beskriva de områden som 
redovisats ovan, bl a tillståndsgivning, ansökan om och villkor för bidrag samt 
tillsyn av enskild verksamhet. 
 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslår besluta 
 
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda och redovisa 
förutsättningar och villkor för hur föräldrakooperativa förskolor ska kunna etableras. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget och föreslår att Barn- och 
ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda och redovisa 
förutsättningar och villkor för hur föräldrakooperativa förskolor ska kunna etableras. 
 
___________________ 
   
   



 19 november 2003 12 
 
 
 2003.421 002 
 

K Edvinsson  § 120 
I Bergström Förslag om delegering i elevärende 
Akten 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt skollagen 5 kap 10 § i ärende angående 
särskilda åtgärder för elev som är föremål för utredning om skolpliktens fullgörande.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomskontoret föreslår att arbetsutskottet får delegation att besluta i 
sådana ärenden. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget 

 
att delegera åt arbetsutskottet att fatta beslut om särskilda åtgärder för elev som är 
föremål för utredning om skolpliktens fullgörande. 
 
----------------------------  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
__________________ 
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§ 121 
Övriga ärenden 
 

P Olsson 1. Förhandling angående rektorstjänst i Rödeby 
I Bergström  
 Förvaltningschefen informerar om förhandling avseende rektorstjänst i Rödeby 
 som äger rum vecka 48. 
 
 Därefter kommer presidiet och förvaltningschefen att tillsätta tjänsten på delegation.
 Beslutet redovisas vid nämndens decembersammanträde.  
    

____________ 
 
 2. Frågor om betygsresultaten 
 

Jan-Olof Petersson (fp) ställer  tre frågor kring beslutet att ge Barn- och 
ungdomsförvaltningen i uppdrag att särskilt följa de elever som uppgav dålig 
motivation som orsak till bristande måluppfyllelse. 

 
 Förvaltningschefen meddelar att redovisning kommer att ske på nämndens 
 decembersammanträde. 

__________________ 
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§ 122 
Meddelanden      
 
Kommunstyrelsen 2003.238 042 
  § 160 
  Ekonomisk rapportering 2003 för  
  Karlskrona kommun och de kommunala 
  bolagen  
 
Kommunstyrelsen 2003.119 042 
  § 165 
  Budget- och verksamhetsuppföljning 
  september månad år 2003 
 
Kommunfullmäktige  2003.119 042 
  § 132 
  Delårsbokslut per den 31 augusti 2003 
 
Kommunfullmäktige  2003.411 760 
  § 133 
  Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 
  samt riktlinjer för såväl alkohol- 
  servering som folköl 
 
Kommunfullmäktige   2001.212 160 
  § 134 
  Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun
   
 
Kommunfullmäktige 2001.211 042 
 § 135 
 Ombyggnad av kök vid Hasslö skola 
 
Kommunfullmäktige  2001.211 042 
 § 136 
 Om- och tillbyggnad av Skrävle skola 
 
Kommunfullmäktige 2003.206 004 
 § 137 
 Balansförteckning över ej besvarade  
 motioner den 1 september 2003 
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Utbildningsnämnden 2003.250 620 
 § 85 
 Yttrande över motion angående 
 inrättande av jourskolor i Karlskrona   
 
Utbildningsnämnden 2003.250 620 
 § 85 
 Yttrande över motion angående 
 inrättande av jourskolor i Karlskrona 
 
Arbetsmiljöverket i Växjö 2003.340 291 
 Besked efter inspektion av Rosenfeldt-
 skolan den 15 oktober och 5 november 
 2003 
 
Arbetsmiljöverket i Växjö 2003.341 291 
 Besked efter inspektion av Sunnadals- 
 skolan den 13 och 16 oktober 2003 
 
Arbetsmiljöverket i Växjö 2003.342 291 
 Besked efter inspektion av Jändelskolan 
 den 13 och 16 oktober 2003 
 
Arbetsmiljöverket i Växjö 2003.343 291 
 Besked efter inspektion av Fågelmara 
 skola den 25 september och den 10 
 oktober 2003 
 
Till Länsrätten i Blekinge län 2003.237 623 
 Karlskrona kommun vidhåller sitt beslut 
 att ej bevilja extra skolskjuts för elever 
 mellan två upptagningsområden 
 
Till Länsrätten i Blekinge län 2003.322 623 
 Karlskrona kommun vidhåller sitt beslut 
 att ej bevilja extra skolskjuts för elev er 
 mellan två upptagningsområden  
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003.264 214 
 Yttrande över detaljplan för Rosenholm 
 (granskningsskedet) 
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Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003.351 214 
 Yttrande över detaljplan för kv 
 Munspelet, Spandelstorp 
 (samrådsskedet) 
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003.370 214 
 Yttrande över planprogram för Västra 
 Stensjö 1:17  
 (samrådsskedet) 
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003.392 214 
  Yttrande över detaljplan för Mo 3:1, ny
  förskola i Rödeby 
  (samrådsskedet) 
 
Christer Gustavsson/Sivone Persson 2003.94 049 
  Delrapport från ungdomscaféet  
  Terraqotta perioden v 25-38 år 2003 
 
Christer Gustavsson/Sivone Persson 2003.94 049 
  Delrapport från ungdomscaféet   
  Terraqotta perioden v 25-43 år 2003 
 
Christer Gustavsson/Sivone Persson 2003.94 049 
  Utvärdering av Café Terraqotta 
  daterad 2003-11-11 
_________________ 
 
 



   17 december 2003 
 
 

 
 
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 17 december 2003  
 
§ 123 Aktuell information   
 - Elever med bristande motivation - rapport om åtgärder 
 - Redovisning av sjukfrånvaron 
 - Öppen förskola 
 - Utbyggnad inom barnomsorgsverksamheten 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 124 Delegeringsärenden 
 
§ 125 Budgetuppföljning per den 30 november 2003 
 
§ 126 Förbättringar i Rosenfeldtskolan 
 
§ 127 Interbudget 2004 
 
§ 128 Fyllnadsval av ledamöter/ersättare till lokal styrelse i Sturkö 
 rektorsområde  
 
§ 129 IT-strategi i skolan 
 
§ 130 Föräldrautbildning i Barn- och ungdomsnämndens verksamheter 
 
§ 131 Utökad vidaredelegation - rektorsassistenter och intendenter 
 
§ 132  Övriga ärenden 
 - Frågor kring förskoleverksamheten 
 - Annonsering 
 
§ 133 Meddelanden 
 
§ 134 Tack och julhälsningar 
 
_______________
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 - 16.50 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  
 Eva-Britt Dahlström (s)  
 Eva-Marie Malmgren (s) del av § 123 t o m § 125 föredragn. 

 Jeanette Petersson (s)  
 Johan Elofsson (m)  
 Jan-Olof Petersson (fp)  
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)  
 Karin Landquist (kd) t o m § 129 

 Arto Valtonen (v)  
 Marcel Abedini (mp)   
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) 
 Magnus Manhammar (s) del av § 123 föredragn,  §§ 124-134 beslutssmtr 

 Per Gerdstigen (m) §§ 126, 128, 130 föredragn  

 Peter Christensen (c) §§ 123-125, 129 föredragn, §§124-134 beslutssmtr 
 
Ersättare Magnus Manhammar (s) del av § 123-130 föredragn,  

 Anna Sandell (s) fr  kl 10.40    
    Roy Jakobsson (s) 
 Per Gerdstigen (m) §§ 123-125, 127  föredragn samt beslutssmtr t o m  kl 
  15.55 
    Lennart Svantesson (kd) 
  
 
Tjänstemän Per Olsson barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Viveca Syrén-Åkesson IT-pedagog 
 Anders Karlsson IT-enheten 
 
Utses att justera Marcel Abedini 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-12-29 kl 15.00 
 
   



 17 december 2003 2
  
 
 
 
 
 

Under- Sekreterare _______________________________ Paragrafer 123-134 
skrifter  
 Ordförande  _______________________________ 
 
 Justerare  _______________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
  
 
Protokollet är justerat.  
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-12-30 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
 
____________________________________________________________________________________ 
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 2003.482 611 
§ 123 
Aktuell information                            
 

G Ingestad 1. Elever med bristande motivation – rapport om åtgärder   
A Eklund 
Akten Vid sammanträde 2003-01-29 beslutade Barn- och ungdomsnämnden   

” att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att särskilt följa de elever som 
uppger dålig motivation som orsak till bristande måluppfyllelse. Målet på kort sikt 
(inför höstterminsstarten 2004) är att halvera antalet inte godkända elever som 
lämnar årskurs 9.” 
 
Gunilla Ingestad har sammanställt en rapport vari redovisas kommunövergripande 
åtgärder såsom planering, utvärdering och vidareutveckling av särskilda satsningar, 
t.ex.  Skarven-projektet (nu avslutat), Sommarskolan (genomförd 2002 och 2003), 
Läs- och skrivläger, NTA (olika verksamheter med avsikt att skapa intresse för 
naturvetenskapliga ämnen). 
Då elevernas problematik omfattar både bristande motivation, social problematik 
och inlärningssvårigheter har man försökt skapa möjligheter utifrån vars och ens 
situation och aktuella behov, både genom lokala och kommunövergripande 
satsningar. Detta underlättas bl a av nya arbetssätt. En kontinuerlig samverkan med 
gymnasieskolan sker också vad gäller dessa elever.   
 
Av årets nior saknade 17 % betyg i något/några av basämnena i slutbetyget för år 8. 
Denna siffra är något lägre än tidigare års (som låg på 19-20%). 
 
Bedömningar gjorda gemensamt av lärare, elevhälsopersonal visar följande orsaker 
till avsaknad av betyg: Bristande motivation 59%. Omfattande social problematik 
15%.  Inlärningssvårigheter 22%.  Invandrarbakgrund, i de flesta fall kombinerad 
med social problematik 4%. 
 
De flesta eleverna bedöms ha förutsättningar att klara skolarbetet. Endast för en 
fjärdedel är det inlärningssvårigheter som är den huvudsakliga orsaken, och det stora 
flertalet av dessa har varit föremål för stödåtgärder under hela skoltiden. 
 
Betygssituationen från i våras för årets avgångselever sammantaget med gjorda 
bedömningar under hösten tyder på att andelen obehöriga elever kommer att sjunka.  
 
I detta sammanhang ska framhållas att målet ”att minska andelen obehöriga elever” 
måste underställas målet ”att skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier 
för varje enskild elev”.  
 
Dessa mål är ibland, men inte alltid, liktydiga med varandra.  
 
Ordföranden tackar för informationen. 
_____________ 
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L Dehlin 2. Redovisning av sjukfrånvaron 2003.363 026 
Akten 

Lena Dehlin redovisar sjukdagar per anställd t o m november månad i hela 
förvaltningen i en jämförelse mellan år 2002 och 2003. Det konstateras att sjuktalen  
fr o m maj månad i viss mån verkar ha planat ut. 
 
Vidare redovisas sjukdagar per anställd uppdelad i personalkategorier. Statistiken 
är en vägledning, men det förebyggande och uppföljande  arbetet är av stor vikt. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisningen. 
____________________  
 

A Ottosson 3. Öppen förskola 2003.463 611 
Akten 

Anita Ottosson redovisar sammanställning av enkätundersökning samt redovisning 
av närvaromätning vid öppen förskola. 
 
Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till 
barn som inte är inskrivna i förskola samt föräldrar, dagbarnvårdare eller annan 
vuxen som har ansvar för medföljande barn. Den öppna förskolan erbjuder barn en 
pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den kan ge föräldrar stöd i föräldra-
rollen. Verksamheten är avgiftsfri. 
 
Verksamheten beskrivs i Skollagen 2:a kap och Skolverket har utformat vägledande 
riktlinjer i form av allmänna råd. 
 
Kommunen har fem öppna förskolor; på Trossö, i Kungsmarken, Nättraby, Rödeby 
och i Jämjö. Under april månad 2003 genomfördes närvaromätning på samtliga 
öppna förskolor och besökarna gavs också möjlighet att besvara en enkät. Frågorna 
handlade om vilken förskola man besöker, hur ofta besöken sker, vilka åldrar de 
besökande barnen har samt hur de vuxna ser på den verksamhet som erbjuds. 
 
Allmän förskola och öppen förskola 
Allmän förskola infördes 2003-01-01 och någon jämförelse mellan antalet besökare 
före och efter införandet av allmän förskola har inte kunnat göras.  
Personalens uppfattning är att det totala antalet besökare generellt inte minskat. 
Besökande större barn, 4- och 5-åringarna, är sammantaget färre medan det kommer 
fler yngre barn till förskolan.  
 
Sammanställning av enkätundersökning. 
Enkäten besvarades av 215 besökare på öppen förskola. 
Av enkätsvaren framgår att nästan tre av tio besökande går till öppen förskola en dag 
i veckan och att knappt hälften besöker öppen förskola flera dagar i veckan. De 
flesta barn som kommer till öppen förskola är i åldern från 0 till 3,5 år. 
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Resultaten från enkäten visar också att öppen förskola lyckats väl med sitt uppdrag, 
att föräldrarna känner sig välkomna och får stöd i föräldrarollen samt att barnen 
erbjuds en god pedagogisk miljö. Vid behov sprider personalen kännedom om andra 
verksamheter i kommunen 

 
Sammantaget har alla som svarat på frågan uppgett att det viktigaste med öppen 
förskola är att den är en mötesplats för barn och vuxna.  
I några svar lyfter föräldrarna särskilt fram att den pedagogiska verksamheten på 
öppen förskola är viktigt för barnens utveckling. 

 Nyinflyttade föräldrar har på öppen förskola möjlighet att lära känna andra på den 
 nya bostadsorten. 
 För dem som har valt att vara hemma och själv ta hand om sina barn är förskolan 
 ett utmärkt komplement. 
 

Närvaromätning med öppethållande och besöksfrekvens i de olika öppna 
förskolorna avseende april 2003 redovisas.  
 
Ordföranden tackar för informationen som läggs till handlingarna. 
 
__________________ 
 
 

Solvig Ohlsson 4. Utbyggnad inom barnomsorgsverksamheten 2003.179 611 
Akten 

Solvig Ohlsson redovisar utökningar inom barnomsorgsverksamheten, i de flesta fall 
fr o m 1 januari 2004.  
 
Utökningarna omfattar ca 125 platser fördelade på följande enheter: Blå Port, 
Kajutan, Hasslö, Ramdala, Mariagården, dagbarnvårdarna i Spjutsbygd, Tving, 
Fågelmara, Kungsmarken, Nättraby, Annexet Spandelstorps gård, Kakelugnen, 
Nattis Kronotorp och dagbarnvårdare Nävragöl. 
 
På Kajutan, i Nättraby och på Spandelstorps gård rör det sig om tillfällig 
verksamhet. 
 
Det akuta behovet är tillgodosett och alla som sökt barnomsorg har erbjudits plats, 
dock ej alltid i önskat område. 
 
Känd kö till och med oktober månad 2004 är 270 barn, vilket skall balanseras 
mot de barn som börjar i förskoleklass till hösten. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_________________ 
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5. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
__________________
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 § 124 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal för vik rektor 50 % under tiden 031101   2003.317 023 
- 031130  

 
Anställningsavtal för vik rektor 50 % under tiden 031201  2003.317 023 
- 031231  
 
Anställningsavtal för vik rektor 040101 - 040630  2003.387 023 
 
Anställningsavtal för rektor fr o m 040102 och tillsvidare   2003.236 023 
 
Beviljad ledighet för elev i klass 3 vid Sunnadalsskolan 
under tiden 031201 - 031219 
 
Beviljad ledighet för elev i klass 4 vid Sunnadalsskolan 
under tiden 031201 - 031219 
 
Beviljad ledighet för elev i Vedeby rektorsområde under tiden 
031217 - 040121  
 
Beviljad ledighet för elever i Spandelstorps rektorsområde, 
Vedebyskolan under tiden 031217 - 040120 
 
Beslut om anpassad studiegång i engelska för elev i år 6 i  
Östra Torpskolan i Lyckeby rektorsområde  
 
Beviljad ledighet för elev i Östra Torpskolan i Lyckeby  
rektorsområde under tiden 040113 - 040401 
 
Sekretessbelagt ärende angående utökad tid i förskolan  S 2003.472 606 
under moderns föräldraledighet 
 
Sekretessbelagt ärende om särskilda stödinsatser till  S 2003.284 630 
personalkooperativ 
 
Sekretessbelagt ärende om särskilda stödinsatser till  S 2002.338 630 
föräldrakooperativ 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
 _____________________ 
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  2003.119 042  

P Olsson § 125 
S Petersson Budgetuppföljning per den 30 november 2003 
Kommunstyr. 
Akten Budgetuppföljning per den 30 november 2003 redovisas. En samlad bedömning är att 
 förvaltningens resultatprognos för 2003 slutar på + 1, 0 Mkr.    
   
  Beräknade avvikelser för år 2003 enligt prognos i miljontals kronor: 

 
Barnomsorgsintäkter - 0,5 Mkr 

 Enligt den simulering som genomfördes inför införandet  
av allmän förskola skulle barnomsorgsintäkterna minska  
med 2 Mkr. Kompensation för denna simulering har erhållits  
men de ekonomiska effekterna av reformen har blivit högre  

 än  vad simuleringen visade.  
 

Friskolor  - 1,0 Mkr 
En större avgång under året än budgeterat.     

 
Lokaler  + 1,0 Mkr 

 Minskade lokalkostnader med anledning av senare- 
 läggning av utbyggnader inom förskola/barnomsorg. 
 
 Skolskjutsar  + 0,2 Mkr 

Det befarade underskott som prognostiserats tidigare  
under året har vänts till ett överskott på 0,2 Mkr 

 
Övriga gemensamma verksamhetskostnader  + 0,7 Mkr 
Vissa projekt har inte har kommit igång som planerat  
eller blivit billigare än budgeterat.  

 
Facklig tid  + 0,1 Mkr 
Under förutsättning att samma summa som föregående  
år erhålls från kommunledningsförvaltningen. 

 
Enskild barnomsorg  +0,5 Mkr 
Mindre antal timmar än budgeterat 

 
Rektorsområdena 
Rektorsområdena bedöms, sammantaget, uppvisa ett noll- 
resultat jämfört med budget. 

 
 Investeringsbudgeten är på totalt 8,25 Mkr efter ombudgetering i maj.  
 Av nämndens investeringsbudget har till och med november nyttjats 6,1 Mkr. 
 Prognosen är att nämnden inte kommer att förbruka tilldelade medel och det med 
 anledning av att vissa förskoleutbyggnader inte blivit av som planerat, utan skjuts 
till  2004. Överskottet har beräknats till 0,5 Mkr. 
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Beslutsförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna budgetuppföljning för januari – november 2003 samt 
 
att  överlämna den till kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_________________ 
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  2003.358 291 
 

S Ohlsson § 126 
Tekn nämnden Förbättringar i Rosenfeldtskolan 
R/Trossö 
Akten Solvig Ohlsson redovisade vid Barn- och ungdomsnämnden sammanträde den 

19 november 2003 kostnader för att åtgärda brister som Arbetsmiljöverket påtalat i 
Rosenfeldtsskolan. Brister i ventilation och el har av Tekniska förvaltningen 
beräknats till ca 4 mkr. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen och Tekniska förvaltningen har nu tagit fram  
förslag på åtgärder för att tillgodose Arbetsmiljöverkets krav. Bl a krävs omfattande 
ombyggnad av Rosenfeldtsskolans kök och ett antal nya inventarier. Dessutom 
iordningsställs mindre köksenheter på varje våningsplan och andra mindre 
ombyggnader. Beräknad kostnad för dessa åtgärder är ca 2 mkr. 
 
Ovanstående åtgärder innebär en hyresökning för Barn- och ungdomsförvaltningen  
med ca 500 tkr per år. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra ovan redovisade åtgärder. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
_______________ 
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  2003.464 042 

P Olsson § 127 
S Petersson Internbudget 2004 
Kommunstyr 
R m fl via Budgetram 2004 
rapport   Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2003-11-27 är  Barn- och ungdoms- 
Friskolor nämndens ram för år 2004 ca 715,8  mkr. Till denna ram har positiva justeringar 
Kooperativ gjorts med ca 5 mkr avseende bl a kompensation för löneökningar 2003. Utöver 
Akten denna ram finns centrala medel för kompensation för övriga löneökningar och 
 prisökningar 2004. 

I en särskild reserv under kommunstyrelsen finns 8 mkr reserverade för barn-
omsorgsutbyggnad 2004. 
 
Nämndens nettoram för 2004 är därmed 720,7 mkr. Ett budgetförslag inom denna 
ram har utarbetats, vilket inkluderar den barnomsorgsutbyggnad för 2004 som  var 
känd i november 2003. 
 
För 2004 är det särskilt riktade statsbidraget för personalförstärkningar  
(Wärnerssonpengar) beräknat till totalt 22,9 mkr. Nämndens andel av dessa medel 
är 20 mkr. 
 
Reserv 
En reserv har avsatts med 4,5 mkr för ej prognostiserade volymförändringar eller 
andra betydande förändringar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2003 att varje nämnd skall avsätta 1 % av 
nämndens nettokostnader till volym- och kvalitetsökningar. I internbudgeten har 
avsatts 7 mkr för detta ändamål. 
 
Internbudget/resursfördelning 
Internbudgeten redovisas per verksamhet samt per rektorsområde och samverkans-
område. 
Specialinstitutioner som nattis och allergiförskola samt särskola föreslås fortfarande 
anslagsfinansieras. Delvis anslagsfinansiering för Resursskolorna infördes 2003 och 
föreslås fortsätta under 2004. 
 
Övriga resurser till rektorsområdena fördelas efter beslutad resursfördelningsmodell. 
Till grund för resursfördelningen ligger en prognos över 2004 års planerade 
volymtimmar inom barnomsorgen samt antalet elever inom grundskolan. Samma 
resursfördelning tillämpas för barnomsorg i enskild verksamhet. Prognosen baseras 
på uppgifter som lämnats  av rektorsområdena och företrädare för kooperativ. 
En omarbetning av bidragsnivåerna har dock skett. Nivåerna har justerats med en 
ökning av förskolebidraget samt en minskning av fritidshems- respektive 
familjedaghemsnivåerna. Inom skolan har elevbidraget i förskoleklass och år 7-9 
sänkts medan bidraget i år 1-6 höjts. En justering har även gjorts av antalet timmar 
per vecka som bidrag betalas ut i förskolan från 680 till 685 timmar. 
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Sunnadals rektorsområde  föreslås erhålla 7 mkr extra på grund av de speciella 
förutsättningar som rektorsområdet har.  
 
Gamla överskott respektive underskott hanteras i budget 2004 enligt tidigare regler.  
 
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster 
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration  
- Barn- och ungdomskontoret 
- Särskolan 
- Säljö 
- Utvecklingscentrum 
- Resursskolan 
- Resurscentrum 
- Övriga gemensamma kostnader 
- Skolskjutsar 
- Lokaler 
- Facklig tid 
- Finansiella poster 
- Intäkter - barnomsorgsavgifter 
- Kooperativ 
- Friskolor 
- Samverkansområden/rektorsområden 
- Reserv 
 
Investeringsbudgeten omfattar 5,9  mkr varav ca 3,4 mkr fördelas till 
rektorsområdena. Utöver dessa medel finns det som reserv under kommunstyrelsen 
avsatta medel för inventarier till barnomsorgsutbyggnaden 2004.  
En reserv om 400 tkr budgeteras för oförutsedda behov. 
 
Personaldimensionering, upphandling och servicenivå fastställdes i riktlinjer  i 
internbudget 2001. Samma riktlinjer gäller 2004. 
 

   Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta. 
1.att  godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för år 2004 
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för år 2004 
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2004 
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska justeringar 
5.att ge förvaltningschefen delegation att frigöra medel ur reserv för att under 2004 
 täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen samt att täcka 
 oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning m m inom 
 rektorsområdena 
6.att tilldelningen till de fristående skolorna sker med samma belopp som för 
 kommunal skola i samma åldersgrupp utan hänsyn till eventuellt utjämnings- 
 bidrag 
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7.att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
 höjning av avgifterna från idag 2 % till 3 % av inkomsten för barn i förskole- 
 verksamhet som är placerade i enlighet med skollagens § 6a och § 6b  
 (paragraferna avser barn till föräldrar som är arbetslösa respektive 
 föräldralediga). 
  
Arbetsutskottet beslutar om följande justeringar av förslaget: 
i attsats 6 strykes ”eventuellt” 
Förslaget kompletteras med ytterligare en attsats: 
att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde . 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet 
vid nämndens decembersammanträde. 
 
--------------------------- 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) redovisar den borgerliga fyrklöverns förslag till internbudget  
och yrkar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
1.att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för en utökad ram om 6 mkr 
 för att klara kvalitén inom skolan 
2.att höja elevbidraget med 6 mkr, vilket finansieras genom överföring från 
 utjämningsreserven 
3.att höja elevbidraget med 8 mkr, vilket finansieras genom reducering av 
 verksamhetsgemensamma kostnader och intäkter 
4.att höja elevbidraget med 6,5 mkr, vilket finansieras med att resursskolan 
 och resurscentrum till fullo intäktsfinansieras 
5.att uppdra åt förvaltningen att genomföra en organisationsförändring enligt 
 fyrklöverns förslag 
6.att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden  att 
 fr o m 1/7-04 införa en barnomsorgspeng enligt fyrklöverns förslag 
7.att föreslås kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att 
 fr o m 1/7-04 införa en skolpeng oavsett driftsform, inklusive lokalbidrag, 
 enligt fyrklöverns förslag 
8.att uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i kommunfullmäktige   
 om ett införande av  fri etablering av förskolor samt familjedaghem 
9.att uppdra åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som behövs
 med anledning av fyrklöverns förslag 
10.att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.    
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Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget som kompletterats enligt 
arbetsutskottets beslut. 
Vidare yrkar ordföranden på majoritetens vägnar följande tilläggsattsatser 
1.att en översyn görs av resursfördelningssystemet inom förskola och 
 familjedaghem för att så långt möjligt är fånga upp de nya förutsättningar som 
 gäller med de senaste årens reformer inom området 
2.att en utvärdering sker av de extra resurser som går till Sunnadalsskolan. I denna 
 utvärdering ska ingå en kartläggning om det finns andra skolor med liknande 
 behov. Detta arbete skall redovisas till Barn- och ungdomsnämnden senast 
 vid sammanträdet i juni månad 2004. Redovisningen skall innehålla tydliga 
 kriterier för fördelning av dessa extra resurser 
3.att frågan om anställande av informatör utgår ur förslaget och att de därför 
 avsatta medlen förs till nämndens reserv. 
 
Marcel Abedini (mp) yrkar följande tilläggsattsats: 
4.att Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka 
 möjligheterna att genomföra projekt ”Grön skolgård”.   
 
Jens Petersson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på borgerliga 
gruppens förslag. 
 
Peter Christensen (c) yrkar bifall till fyrklöverns förslag. 
 
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt de tre tilläggs- 
attsatserna. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till internbudget mot borgerliga förslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Voteringsproposition. 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som biträder förvaltningens 
förslag röstar ja, den som biträder borgerliga gruppens förslag röstar nej. 
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland 
Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Jeanette Petersson (s), Arto Valtonen (v), 
Marcel Abedini (mp), Jens Petersson (s), Magnus Manhammar (s).  
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson 
(fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Karin Landquist (kd), Peter Christensen (c). 
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Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i enlighet 
med förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag vilket bilägges 
protokollet. 
 
Tilläggsattsatser 
Jan-Olof Petersson (fp), Peter Christensen (c) och Annicka Engblom (m) yrkar 
bifall till de fyra tilläggsattsatserna.  
 
Ordföranden ställer proposition  på attsats 1. 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på attsats 2. 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 3. 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 4. 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
1.att  godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för år 2004 
 med undantag enligt attsats 10 nedan 
 
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för år 2004 
 
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2004 
 
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska justeringar 
 
5.att ge förvaltningschefen delegation att frigöra medel ur reserv för att under 2004 
 täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen samt att täcka 
 oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning m m inom 
 rektorsområdena 
 
6.att tilldelningen till de fristående skolorna sker med samma belopp som för 
 kommunal skola i samma åldersgrupp utan hänsyn till utjämningsbidrag 
 
7.att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde . 
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8.att en översyn görs av resursfördelningssystemet inom förskola och familje-
 daghem för att så långt möjligt är fånga upp de nya förutsättningar som 
 gäller med de senaste årens reformer inom området 
 
9.att en utvärdering sker av de extra resurser som går till Sunnadalsskolan. I denna 
 utvärdering ska ingå en kartläggning om det finns andra skolor med liknande 
 behov. Detta arbete skall redovisas till Barn- och ungdomsnämnden senast 
 vid sammanträdet i juni månad 2004. Redovisningen skall innehålla tydliga 
 kriterier för fördelning av dessa extra resurser 
 
10.att frågan om anställande av informatör utgår ur förslaget och att de därför 
 avsatta medlen förs till nämndens reserv 
 
11.att uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att genomföra projekt 
 ”Grön skolgård”.   
 
12.att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
 höjning av avgifterna från idag 2 % till 3 % av inkomsten för barn i förskole- 
 verksamhet som är placerade i enlighet med skollagens § 6a och § 6b  
 (paragraferna avser barn till föräldrar som är arbetslösa respektive 
 föräldralediga). 
  
________________________ 
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  2003.67 610 

   
K Edvinsson § 128 
Sturkö lokala Fyllnadsval av ledamöter/ersättare till lokal styrelse i Sturkö rektorsområde  
styrelse 
I Bergström Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola i 
A Trulsson Sturkö rektorsområde. Valet skedde 2003-11-03 och omfattar tiden fram till 2004- 
A Ottosson 11-01 respektive 2005-11-03. 
Akten 

Lokala styrelsen föreslår följande förändringar: Ordförande Kerstin Frändebo, vice 
ordförande Thomas Svensson, sekreterare Jens-Olof Lindh, vice sekreterare Roger 
Södervall, ledamot Maria Andrén och som suppleant Christer Andersson. 
 
Lars-Göran Karlsson föreslås som personalrepresentant och Christian Berglund 
som ersättare. 
 
Valperioden är enligt stadgarna olika för såväl ledamöter och ersättare som 
personalrepresentanter.  Nyval/fyllnadsval kommer att ske hösten 2004. 
 

 
 Tjänstemannaförslag 

 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att fastställa styrelsens förslag till representanter för Sturköskolans  
lokala styrelse samt 

 
att mandatperioden omfattar tiden fram till 2004-11-01 respektive 
2005-11-03 enligt redovisad sammanställning. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet vid 
nämndens decembersammanträde.  
 
--------------------------------- 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_____________________



  17 december 2003 18 
 
 
  2003.465 005 
 

K Edvinsson § 129 
V Syrén-Å. IT-strategi  i skolan 
A Karlsson 
I Bergström Barn- och ungdomsnämnden föreläggs förslag till IT-strategi för skolan. 
Akten I denna betonas vikten av en väl fungerande utbildningssektor med en helhetssyn på 
 kommunens samlade IT-verksamhet. Strategin är därför anpassad till både grund- 
 och gymnasieskolan. Förslag till organisation för samverkan mellan central IT- 

enhet och grund- och gymnasieskola har också utarbetats. 
 
IT ersätter inte den traditionella undervisningen i skolan, men med teknikens hjälp 
kommer möjligheten till en mer individualiserad undervisning att öka. 
Tillgången till Internet för både föräldrar och elever har blivit allt mer omfattande, 
vilket skapar nya möjligheter för kommunikation. Det är viktigt att skolan möjliggör 
för alla elever att få grundläggande kunskaper i IT. 
 
I förslaget tas följande punkter upp: 
- Drift 
- Organisation/samverkan 
- Information 
- Informationsåtkomst 
- Föräldrars åtkomst 
- Elevers åtkomst 
- Skolpersonalens åtkomst 
- Säkerhet 
- Publicering 
- Juridik 
- Offentlighet/sekretess, Integritet - PUL - Publicering 
- Policy 
- Lagring 
- Personlig dokumentation/Portfolio 
- Offentlig e-post 
- Licenser 
- Pedagogisk och administrativ nytta 
- Tillgänglighet  
- Flexibilitet 
- Styrning/ledning 
 
Vidare redovisas IT-strategiska mål fram till 2006 avseende  
- Verksamheter och arbetsformer som ger möjlighet till utveckling för eleverna. 
- IT-mognad - kompetensutveckling för personal 
- System, applikationer och pedagogik 
- Tillgänglighet och infrastruktur 
- IT-visioner 
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Utvärdering och uppföljning av de strategiska målen ska ske årligen. 
Utvärdering av personalens och elevernas kunskaper och nyttjande av IT  
skall ske vartannat år. 
 
Handlingsplaner bör upprättas årligen för att möjliggöra pedagogisk utveckling 
av  IT i skolan. 
 
Ansvarsfördelningen mellan IT-tekniker, rektorer, pedagoger, skol-IT-tekniker, 
systemtekniker, IT-pedagoger/IT-utvecklare och IT-ansvarig redovisas. 
 

 Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att anta ovanstående IT-strategi som inriktning fram till år 2006 samt 
 
att handlingsplaner årligen upprättas och behandlas i samband med internbudget. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i ärendet vid nämndens 
decembersammanträde. 
 
--------------------- 
 
Yrkande 
Ordföranden föreslår  
att  ärendet återremitteras samt att förvaltningen får i uppdrag att anordna ett 
 seminarium på kvällstid för att tillsammans med nämnden diskutera IT-
 strategin 
att remittera ärendet till ungdomsrådet  
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka friskolornas möjligheter att delta i 
 processen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet med uppdrag åt 
förvaltningen att anordna seminarium. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget om remittering till ungdomsrådet. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget att förvaltningen skall undersöka 
möjligheterna för friskolorna att delta i processen. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar ge förvaltningen uppdraget. 
 
__________________
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  2002.78 109 

A Ottosson § 130 
P Olsson Föräldrautbildning i Barn- och ungdomsnämndens verksamheter 
I Bergström 
Kommunfullm. Motion om gratulationsbrev till barnfamiljer samt gratischeck till föräldrautbildning 
Akten väcktes den 21 juni 2000 av Claes Bothén (kd). Motionen innebar förslag om 
 gratulationsbrev till familjer som får tillökning samt att undersöka möjligheterna till 
 gratischeck för föräldrautbildning som gåva till nyblivna föräldrar. 

 
Kommunledningen lämnade yttrande och beslutsförslag den 27 november 2001, 
varefter Kommunfullmäktige den 31 januari 2002 beslutade: 
 
att  barn-och ungdomsnämnden får i uppdrag att från och med år 2002, via barn-och 
ungdomsförvaltningen, lämna information till nyblivna föräldrar om nämndens 
verksamhet för barn och ungdomar. Information ska lämnas i samband med 
föräldrars besök vid barnavårdscentralen, samt 
 
att  uppdra till barn-och ungdomsnämnden att se över möjligheten att erbjuda någon 
form av föräldrautbildning inom dess verksamhet, och därmed anse motionen 
besvarad. 
 
Redovisning 
I förslag till redovisning till kommunfullmäktige ges en information om samarbetet 
mellan rektorsområdena och barnavårdscentralerna. Det innebär bl.a. att nyblivna 
föräldrar får information om kommunens förskoleverksamhet. Detta sker både 
genom skriftligt material och genom att rektor eller förskolepersonal deltar vid 
sammankomster på BVC. Även personalen på öppna förskolor informerar om barn-
och ungdomsnämndens verksamheter.  
 
Sedan hösten 2002 pågår en föräldrautbildning  projekt Dialogforum inom 
Sunnadals rektorsområde. Syftet är att stärka föräldrarollen för invandrarfamiljer 
och att vara ett stöd vid integrationen i det svenska samhället samt få träning i 
svenska språket.  
En arbetsgrupp är knuten till projektet bestående av representanter från socialförvalt-
ningen, BVC och Rädda Barnen. I gruppen ingår också, förutom den förskollärare 
som arbetar med projektet, rektorsassistenten i Sunnadals rektorsområde samt 
kommunens integrationssekreterare. Målet är att få några från  denna grupp att ställa 
upp i en studiecirkel eller liknande. Då kan innehållet utökas med barnhälsovård, 
skola, förskola, samhällsfrågor m.m. 
 
Stöd till föräldrar ges också genom de öppna förskolorna. Personalen upplevs som  
ett stöd i föräldrarollen.  
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Tjänstemannaförslag 
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  till Kommunfullmäktige överlämna ovanstående redovisning av hur Barn-och 
ungdomsförvaltningen lämnar information till nyblivna föräldrar samt 
 
att  till Kommunfullmäktige överlämna information om föräldrautbildning som 
Barn-och ungdomsförvaltningen erbjuder genom Dialogforum och de öppna 
förskolorna. 
 
Ordföranden föreslår att yttrandet kompletteras med goda exempel från 
verksamheten. 
 
Beslutsförslag 

 Arbetsutskottet föreslås att Barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet vid 
 nämndens decembersammanträde. 

 
-------------------------- 
 
Ärendet har kompletterats enligt ordförandens förslag. 
 
Nämndens ledamöter diskuterar ärendet och lämnar synpunkter på hur en för- 
äldrautbildning med olika utgångspunkter och från olika behov, ex vis samarbete 
med bildningsförbunden, föräldrautbildning i senare åldrar m m, skulle kunna se ut. 
 
Ordföranden ger förvaltningschefen i uppdrag att vidareutveckla synpunkterna 
till ett förslag till nämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat  
 
att  till Kommunfullmäktige överlämna ovanstående redovisning av hur Barn-och 
ungdomsförvaltningen lämnar information till nyblivna föräldrar samt 
 
att  till Kommunfullmäktige överlämna information om föräldrautbildning som 
Barn-och ungdomsförvaltningen erbjuder genom Dialogforum och de öppna 
förskolorna. 
 
Särskilt yttrande 

 Borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande i ärendet vilket bifogas protokollet.



Barn- och ungdomsnämnden 2003-12-17 
 
Ärende 9: Föräldrautbildning i Barn- och ungdomsnämndens verksamheter 
 
 
Särskilt yttrande 
 
Undertecknade partier vill här framhålla föräldrarna som de viktigaste personerna i barnens liv. I 
svaret på uppdraget från kommunfullmäktige, att se över möjligheterna att erbjuda föräldrar 
föräldrautbildning, kan man se förvaltningens svar som att de är nöjda med den situation som är. I ett 
samhälle, där mycket är i förändring och olika problem och bruk av droger går allt längre ner i 
åldrarna, är föräldrarna den viktigaste faktorn för att kunna vända denna trend. Det har skett så stora 
förändringar i barn- och ungdomskulturen under det senaste decenniet att föräldrar kan behöva stöd i 
sin roll. Det kan vara stöd i att våga vara förälder till sina barn, att få hjälp för att sätta gränser osv. 
Här kan man i föräldragrupper vara ett stöd för varandra. Men ibland måste man få hjälp att komma 
igång. 
 
Förvaltningen räknar upp flera goda exempel på vad som görs. Är detta tillräckligt? Vi borgerliga 
partier menar att så inte är fallet. Kristdemokraternas motion tar upp några möjligheter för att stödja 
och uppmuntra föräldrar, dels genom att uppmärksamma det viktigaste som kanske händer i många 
människors liv, nämligen att få barn, dels genom att föräldrarna som gratulationsgåva även erbjuds ett 
antal timmars föräldrautbildning. Det är viktigt att fånga upp föräldrar vid tillfällen då de generellt är 
mer mottagliga för denna sortens erbjudanden och det är när barnet är ganska litet, när det börjar 
förskolan och sedan skolan. Går det att vid den här tiden få igång olika former av föräldragrupper, kan 
de vara ett stöd under hela barn- och ungdomstiden. 
 
Vi borgerliga partier har satt som mål för vår kommun att vi ska vara bland de tjugo bästa 
kommunerna att leva i för barn och föräldrar. Det räcker inte med att slå sig till ro med att säga att vi 
gör mycket. Naturligtvis ska det som görs framhållas för att på det sättet sprida kunskap, men vi som 
politiker borde sätta ribban så mycket högre inom detta område som är så viktigt för våra barns 
utveckling. Trygga föräldrar ger trygga barn, trygga barn har lättare att ta till sig kunskap. Trygga 
föräldrar och trygga barn ger även ett tryggare samhälle.  
 
Vi menar att som i svar på kommunfullmäktiges uppdrag enbart redogöra för vad som görs, utan att 
sätta upp mål för framtiden, visar inte på den framsynthet som så väl behövs. Idag behöver många 
föräldrar stöd och kan vi ge erbjuda denna möjlighet är det i längden en billig kostnad för att skapa ett 
bättre liv för våra barn och ungdomar. 
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Pettersson (fp) 
2:e vice ordförande   Ledamot      
 
 
 
Karin Landquist (kd)   Peter Christensen (c)  
Ledamot    Ersättare 
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  2003.466 002 
  
§ 131 
Utökad vidaredelegation - rektorsassistenter och intendenter 
 
Ärendet utgår. 
Återkommer vid nämndens januarisammanträde 2004. 
 
________________ 
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 § 132 
 Övriga ärenden 
 

P Olsson 1. Frågor kring förskoleverksamheten 
S Ohlsson 

Marcel Abedini (mp) ställer frågor om antal barn i de olika förskoleverksamheterna, 
genomsnittstider, maxtider, öppethållande m m. Vidare ställes frågor om hur lång 
tid barn som längst vistas per dag i förskolan och om detta inte är i strid med barn- 
konventionen. 
 
Förvaltningschefen meddelar att redovisning regelbundet sker till arbetsutskottet, 
men att denna redovisning även kan ges i nämnden. 
 
Ordföranden meddelar att Marcel Abedinis synpunkter och frågeställningar kommer 
att tas in i diskussionerna kring kvalitet i förskolan.   

 
___________________ 
 
2. Annonsering 
 
Markus Alexandersson (s) ställer frågor om utannonsering. 
 
___________________ 
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§ 133 

 Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen  2002.201 026 
  § 174 
  Redovisning av ”Den goda arbets- 
  platsen” 
 
Kommunstyrelsen  2003.104 619 
  § 177 
  Förslag till ny skolplan för åren 
  2004-2006 (BUN) 
   
Kommunfullmäktige  2003.238 042 
  § 133 
  Budget 2004 och planer 2005-2006 för 
  Karlskrona kommun 
 
Idrotts- och fritidsnämnden 2003.94 049 
  § 93 
  Terraqotta´s fortsatta framtid   
 
Arbetsmiljöverket 2003.338 291 
  Besked efter inspektion den 6 och 12  
  november 2003 i Fridlevstads skola 
 
Arbetsmiljöverket 2003.339 291 
  Besked efter inspektion den 3 och 6 
  november i Östra Torpskolan 
 
Sturkö lokala styrelse Protokoll daterat 2003-11-03 
 
Utbildningsförvaltningen Elevläsårstider 2004/2005 för Karlskrona  
  kommuns gymnasieskolor 
 
Tekniska nämnden § 78 
  Sammanträdesplan för 2004 
 
Kulturnämnden Sammanträdesplan för 2004 
 
Handikappnämnden Sammanträdesplan för 2004 
 
_________________ 
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§ 134 
Tack och julhälsningar 
 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett bra samarbete och ett 
gott klimat i nämnden. Han ser det positivt med både nya och gamla ledamöter som 
är engagerade och skapar många diskussioner. 
 
Ordföranden framför ett tack till all personal för ett gott arbete under året. 
 
Ordföranden önskar samtliga en skön och avkopplande helg och Ett Gott Nytt År. 
 
Annicka Engblom tackar ordföranden, ledamöter och ersättare för det gångna 
året och tackar även förvaltningens tjänstemän med en önskan om en God jul 
och Ett Gott Nytt År. 

 
Förvaltningschefen tackar ordföranden och nämndsledamöter för ett gott samarbete 
och engagemang i många svåra och viktiga frågor under året samt önskar på 
förvaltningens vägnar alla en God jul och Ett Gott Nytt År. 
 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 




