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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Länsstyrelsen, Blekingesalen 
 kl 08.30 - 12.17 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  
 Eva-Britt Dahlström (s)  
 André Gustavsson (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)  
  
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) 
 Jörgen Aronsson (s)   
 
Ersättare   Anna Sandell (s) 
    Lennart Svantesson (kd) 
   
Tjänstemän Per Olsson barn- o ungdomschef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Gunilla Ingestad kurator/utredare 
 
Utses att justera Bo Palmgren 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-02-09 kl 15.30 

  
Under- Sekreterare _______________________________ Paragrafer 1-8 
skrifter  
 Ordförande  _______________________________ 
 
 Justerare  _______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat.  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-02-10 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
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A Eklund § 1 
A Ottosson Aktuell information 
Akten 

1. Redovisning av ANT-arbetet  2003.254 761 
 
Arbetsutskottet gav 2003-10-09 Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att 
redovisa hur skolorna arbetar förebyggande mot alkohol-droger-tobak.  
 
Av  redovisningen framgår att samverkansområdena jobbar mycket med information 
och diskussion, temaveckor, elevrådsutbildningar, trygghetsgrupper, skolhälso-
vården, besök av fd missbrukare, samarbete med polisen och ”föräldrar på byn” 
samt ibland kyrkan och fritidsgårdarna. 
Drogvaneenkäten bearbetas tillsammans med eleverna. Så görs även i samband med 
större nyhetsinslag om ANT. 
I något samverkansområde är elever i år 8 piloter och utbildar/informerar elever i  
år 6. 
ANT är ett aktuellt och återkommande ämne i samhällsorientering och biologi. 
 
På frågan vad som behöver bli bättre har samverkansområdena pekat på 
attitydförändringar hos föräldrar och elever, samarbete med fältassistent och fritids- 
gård, tidigare information, ta upp ämnet med föräldrarna redan i förskolan.  
 
Följande samordnade åtgärder och arbetsgrupper finns: 
- Karlskrona samlas mot droger. Ett projekt över tiden 2002-09-01 -- 2004-08-31 
- Länsstyrelsen har bjudit in till länsövergripande arbetsgrupp som skall stärka 
 det förebyggande arbetet i skolan 
- Stöd och material finns att hämta hos Myndighet för skolutveckling, Folkhälso- 
 institutet.    
 
Ledamöterna kommer med förslag på satsningar ifråga om förebyggande 
insatser.  
 
Ordföranden föreslår att skolsköterskorna Ann Ohlsson, Jämjö och Birgitta 
Bergljung, Sunnadalsskolan bjuds in till nämndens februarisammanträde för att 
informera från fältet om hur skolorna arbetar förebyggande med ANT-frågor så att 
nämnden får en djupare inblick i verksamheten. 
 
Nämnden beslutar bjuda in skolsköterskorna i enlighet med ordförandens förslag. 
 
____________________ 
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forts § 1 
 

A Eklund 2. Uppföljnings- och utvärderingsplan 2004 2004.34 619 
A Ottosson 
Samtl R Uppföljnings- och utvärderingsplan för år 2004 redovisas. Vissa delar återkommer  
I Bergström årligen och vissa delar som avser att komplettera tidigare års kvalitetsarbete. 
Akten Uppföljningar/utvärdering som är specifika för år 2004 markeras med *. 

 
Externa uppdrag 
Skolverkets SCB-statistik 
Redovisning av lokal arbetsplan 
Kvalitetssäkring skolhälsovården 
Kvalitetsredovisning 
Kommunövergripande uppdrag 
Personalstatistik 
Psykosocial enkät 
Sjukfrånvaro 
Sammanställning av skyddsarbete/arbetsmiljö 
Ekonomi/budget 
Budgetuppföljning 
Delårsbokslut 
Bokslut/verksamhetsberättelser 
Barn- och ungdomsnämndens uppdrag  
Redovisning av servicenivå avseende förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
Uppföljning av barnolycksfall 
Verksamhetsbesök på åtta förskolor (tre enskilda och fem kommunala) och fyra 
skolor (en friskola och tre kommunala)  
Enkät till ett urval föräldrar med barn i förskolan * 
Enkät till ett urval barn/elever på fritidshem * 
Personalens uppfattning av kompetensutveckling 
Attitydundersökning år 5 * 
Undersökning avseende skolmaten * 
Uppföljning av maxtaxa och andra reformer 
Verksamhetsutfall/resultat 
Kartläggning av elever med läs- och skrivsvårigheter (enligt policy). 
Utvärdering av resultat i svenska, matematik och engelska (enligt policy). 
Nationella prov i svenska, matematik och engelska (enligt policy). 
Betygsuppföljning. 
 
Tidplan för ovanstående redovisas. 
 
Mall till hälsosamtal kommer att presenteras för nämnden i februari och förslag 
till ny arbetsmiljöpolicy kommer under våren eller försommaren. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_____________________ 
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forts § 1 
 

S Ohlsson 3. Köredovisning 2003.102 611 
Akten 

Köredovisning t o m december månad 2003 redovisas. Redovisningen omfattar 
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 
år är  32 barn. Samtliga har erbjudits plats på rimligt avstånd, men valt att avvakta 
tills eftersökt plats kan erbjudas. Framtida känd väntelista t o m  september månad 
2004 är 369  barn, varav 42 till kooperativ. Då många barn övergår från förskola till 
skolbarnsomsorg i augusti bedöms behovet av platser kunna tillgodoses. 
Av den totala kön fram t o m december månad 2004 önskar 55 barn bli placerade 
under arbetslöshet och 7 barn bli placerade under föräldraledighet. Dessutom finns 3 
barn i passiv kö. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 5 barn och framtida känd väntelista t o m 
september månad 2004 är 18 barn, varav 3 till kooperativ.  
Dessutom finns 12 barn i passiv kö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_________________ 
 
 

P Olsson 4. Redovisning av konsekvenser av beslut i internbudget 2003 
 
Förvaltningschefen redovisar följande konsekvenser av besluten. 

 
 Jämjö-Sturkö 

Språksamverkan föreslogs för att förbättra ekonomin. Problemen har lösts med 
olika metoder. 
Förslag om att skjutsa elever från Ramdala till Sturkö har inte fått någon effekt. 

  
 Allmän effektivisering 

Skolnedläggningar blev ej aktuella. Förvaltningen försöker i stället planera in 
barnomsorg i skolan i den mån det går. 
 
Betygsuppdrag 
Gunilla Ingestad har redovisat uppdraget i nämnden. Antalet icke godkända har 
halverats till ca 9 %. Det behövs dock en tvåårsperiod för att bättre kunna se 
effekterna. Förvaltningen kommer att fortsätta att motivera och stödja eleverna för 
att dessa skall uppnå så goda resultat som möjligt.  
 
__________________ 
 
5. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
__________________ 
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 § 2 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Förordnande som vik rektor under tiden 030811-031231 2004.8 023 
 
Förordnande som vik rektor under tiden 040101-040531 2004.8 023 
 
Ersättning vid användning av egen bil i tjänsten 2004.8 023 
 
Förordnande som rektor för tiden 040101-041231 2003.17 023 
 
Lönetillägg för arbete med samordning och ledning av 2003.405 024 
förskoleverksamhet i Lyckeby rektorsområde under tiden 
040101-040229  
 
Lönetillägg för samordnaruppdrag på Vedebyskolan 2004.13 024 
under tiden 040101-040630 
 
Begäran om busskort för elev i år 7, Nättraby avslås 2003.489 623 
 
Beslut om särskilda stödinsatser till Tant Grön AB S2001.222 606 
januari-juni 2004 
 
Beslut om särskilda stödinsatser till Karlskrona S2003.255 630 
Montessorifriskolas fritidshem januari-juni 2004 
 
Begäran om ändrad förskoleplats och taxiresor S2003.285 606 
Wämö rektorsområde  

 
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 § 3 
S Petersson Bokslut per den 31 december 2003 
I Bergström 
Akten Redovisningen från områdena är ej slutförd ännu, men prognosen visar ett troligt 
 resultat på  plus 1,5-2,0  mkr. 

 
Ordföranden föreslår att ärendet delegeras åt arbetsutskottet för beslut i 
februarisammanträde, eftersom redovisning måste ske till kommunstyrelsen  
den 12 februari. 
Information och diskussion kommer att ske i nämnden vid februarisammanträdet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
att  delegera åt arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet bokslut per den 31 
december 2003. 
 
__________________ 
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  2003.448 610 
 

G Ingestad § 4 
A Eklund Yttrande över promemorian Skriftliga omdömen vid andra betygstillfällen  
Utb dep än slutbetyget i grundskolan och specialskolan   
Akten (Dnr U 2003/4604/S) 

 
Sammanfattning 
Barn- och Ungdomsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade 
promemoria. 
Skolorna i Karlskrona kommun har sedan flera år långt utvecklade arbetsformer vad 
det gäller utformning av individuella utbildningsplaner för varje elev. Detta är ett 
prioriterat utvecklingsområde i såväl Barn- och ungdomsnämndens skolplan som i 
de lokala skolplaner som respektive rektorsområde upprättat. 
Erfarenheterna har genomgående varit positiva, och bestämmelsen om skriftliga 
omdömen för elever som inte når godkända betyg har upplevts som en naturlig följd 
av dessa arbetsformer.   
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Barn- och ungdomsförvaltningen bifall till 
det redovisade förslaget. Ett tidigareläggande av skriftliga omdömen kan öka 
möjligheten att nå de önskade effekterna; tidig och framåtsyftande information som 
bidrar till ett fördjupat samarbete mellan skola och hem. 
 

 Erfarenheter och motivering  
Förslaget till skolplan för Karlskronaskolorna (fastställs av kommunfullmäktige i 
januari 2004) omfattar åren 2004-2006.  
I denna framhålles vikten av att lyfta fram goda exempel på pågående arbete i 
rektorsområdena och att i de individuella utvecklingsplanerna dokumentera och 
tydliggöra varje barns lärande och utveckling. 
Regelbunden information till elever och föräldrar, tydlighet och framåtsyftande 
tänkande samt möjlighet till tidiga stödinsatser är viktigt. 
Även om inte alla elever når de kunskaper som behövs för att få ett slutbetyg, 
behöver det inte innebära att de saknar kunskaper. Det är viktigt att även dessa 
elever får sina insatser och kunskaper dokumenterade. 
 
Under hösten 2003 har en särskild uppföljning genomförts vad det gäller de elever 
som riskerar att inte nå betyg med behörighet att söka till gymnasieskolan. 
Uppföljningen bygger på bedömningar av de enskilda elevernas behov samt resultat 
av olika åtgärder. Den ”framgångsfaktor” som framstår som starkare än någon annan 
är en positiv, tät och personlig kommunikation med eleverna och deras föräldrar. 
Arbetet med individuella utvecklingsplaner har, enligt både lärare och skolledare,  
varit en bra grund för utvecklandet av en sådan kommunikation. 
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Av Skolverkets rapport 202 framgår att viktiga faktorer som orsakar att en del elever 
inte når skolans mål är brist på förtroendefulla relationer mellan elever och skolans 
personal liksom betydelsen av tidiga och tillräckliga stödinsatser samt tydlighet vad 
det gäller krav och förväntningar. 
 
Dessa slutsatser stämmer väl överens med resultatet av Barn- och 
ungdomsförvaltningens uppföljning.  

 
Utifrån ovanstående bedömer Barn- och ungdomsnämnden att en utvidgning av de 
skriftliga omdömena till att omfatta även andra betygstillfällen än slutbetyget kan 
vara positiv. Den bör dock kombineras med  tydliggörande av syftet i enlighet med 
de redovisade motiveringarna: 

 
- Omdömet ska utgå från elevens intresse (tidig och tydlig information, förankrad i 
en realistisk och positiv och av eleven vald framtidsplanering), och inte vara en 
redovisning av vilka åtgärder skolan erbjudit. På så sätt får omdömet en 
framåtsyftande verkan. 
 
- Omdömet ska i första hand redovisa redan inhämtade kunskaper.  
 
- Utformningen av omdömet ska ge möjlighet till flexibilitet – och ska i första hand 
stärka elevens självförtroende och motivation.  
 
- Omdömet ska ge en upplevelse av möjligheter och inte begränsningar. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att till Utbildningsdepartementet överlämna ovanstående yttrande över 
promemorian Skriftliga omdömen vid andra betygstillfällen än slutbetyget i 
grundskolan och specialskolan.  
 
Yrkande 
Annicka Engblom (m) yrkar å borgerliga gruppens vägnar att texten avseende 
skolplanen tas bort ur yttrandet. 
 
Ajournering 
Nämnden ajournerar sig i 5 minuter varefter sammanträdet återupptas. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom vidhåller sitt yrkande. 
Roland Andréasson (s) och Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till tjänstemanna- 
förslaget. 
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Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; tjänstemannaförslaget och 
Annicka Engbloms. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra. 
 
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 förslag röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Roland Andréasson (s), Eva-Britt 
Dahlström (s), André Gustavsson (s), Eva-Marie Malmgren (s), Jeanette Petersson 
(s), Arto Valtonen (v), Jens Petersson (s) och Jörgen Aronsson (s). 
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson 
(fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Karin Landquist (kd) och Bo Palmgren (c). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat 
i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat 
 
att till Utbildningsdepartementet överlämna ovanstående yttrande över 
promemorian Skriftliga omdömen vid andra betygstillfällen än slutbetyget i 
grundskolan och specialskolan, varav framgår att  Barn- och ungdomsnämnden 
tillstyrker förslaget.  
 
__________________ 
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  2003.466 002 
P Olsson § 5 
K Edvinsson Utökad vidaredelegation - rektorsassistenter och intendenter 
I Bergström 
Rektorer Förslag 
Intendenter Med anledning av anställning av rektorsassistenter föreslås att förvaltningschefens 
Rektorsass. vidaredelegation i personalfrågor som f n gäller rektorer, funktionschefer och  
Akten intendenter utökas att även omfatta rektorsassistenter. 

 
Vidare föreslås att verkställighetsbeslut som gäller för rektorer, funktionschefer och 
intendenter även skall gälla för rektorsassistenter. 
 
Vad gäller arbetsmiljöansvar föreslås att förvaltningschefen får vidaredelegera 
arbetsmiljöansvar till intendenter och rektorsassistenter på motsvarande sätt som för 
rektorer och funktionschefer. 
 
Vad gäller budgetansvar inom ansvarsområde föreslås motsvarande gälla för 
intendenter och rektorsassistenter som för funktionschef och rektor. 
 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta om vidaredelegation till 
rektorsassistenter och intendenter enligt ovanstående förslag. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar å borgerliga gruppens vägnar avslag på ärendet. 
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Ajournering 
Nämnden ajournerar sig 5 minuter varefter sammanträdet återupptas. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; tjänstemannaförslaget och 
Annicka Engbloms avslagsyrkande. 
Ordföranden ställer de båda förslaget mot varandra och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat i enlighet med tjänstemanna- 
förslaget om vidaredelegation till rektorsassistenter och intendenter enligt ovan 
redovisat förslag. 
 
Särskilt yttrande 
Borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande i ärendet vilket bifogas protokollet. 
 
___________________ 



  

Barn- och ungdomsnämnden 2004-01-28 
Ärende 6: Utökad vidaredelegation – intendenter och rektorsassistenter 
 
 
 

         
 
 
 
Särskilt yttrande 
 
 
De fyra borgerliga partierna har under lång tid drivit linjen för en tydlig och förenklad organisation av 
förskolan och skolan. Vår grundprincip är att det ska vara en rektor för varje skola och en föreståndare 
för varje förskola. Undantag kan göras för mindre enheter, där man kan vara rektor för flera sådana. 
Undantag kan även göras för glesbygdsskolor, där andra lösningar kan vara att föredra. Den bärande 
idén ska vara att varje enhet ska få reella möjligheter att utforma och påverka sin arbetssituation. För 
det krävs det en mycket mer långtgående decentralisering än dagens. Något som är högst avgörande 
för utvecklingen av verksamheterna. 
 
Vi har länge efterlyst en välbehövlig genomlysning av nuvarande organisationsstruktur för att finna 
mer effektiva och flexibla sätt att bedriva verksamheten. I efterdyningarna av stråkmodellens 
införande och påstådda avskaffande råder dock fortfarande otydlighet ute i skolorganisationen vad 
gäller ledningsstruktur och ansvarsfördelning.  
 
Vi menar att förslaget till utökad vidaredelegation för intendenter och rektorsassistenter ytterligare 
förvirrar ansvarsbilden, både för berörda inom verksamheten och för allmänheten. Hur rektor väljer att 
fördela arbetsuppgifter internt är det inte upp till politikerna att avgöra. Däremot är det enligt vår 
mening rektor, och enbart rektor, som ska svara för verksamheten gentemot Barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
 
 
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Pettersson (fp) 
 
 
 
Karin Landquist (kd)   Bo Palmgren (c) 
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 2004.35 611 
     

A Ottosson § 6 
Plan funkt Syskonförtur i förskoleverksamhet 
Rektorer 
Intendenter Bakgrund 
Rektorsass Skälet för att införa syskonförtur är att ge syskon möjlighet att få följas åt vid  
Adm centrum förskoleplacering. Föräldrar ska inte behöva ”dela på syskon” vid placering i 
Akten förskola eller familjedaghem. Förtur ger dock inga garantier för att syskon får plats 
 på samma förskola eller i samma familjedaghem. Tillgång till plats i kombination 
 med förtur är förutsättningar för att syskon ska få plats inom samma enhet. 

 
Förslag till syskonförtur 
Så länge barn står i kö för placering i förskoleverksamhet är ködatumet det som styr 
var och när placering kan göras. Syskonförtur gäller för övriga förskolebarn i 
familjen så snart ett av barnen fått plats i förskola eller familjedaghem. Syskonförtur 
gäller oavsett barns placering i syskonskaran 
Förtur till plats gäller till samma enhet som syskonet är placerat i, oavsett om barnet 
får den placering som föräldrarna helst vill ha. Om barn inte får plats enligt önskat 
förstahandsval kan föräldrarna välja att stå kvar i omplaceringskö till specifik enhet. 
Så snart barnet fått ny placering gäller förtur till samma förskola/familjedaghem för 
syskon. 
Förturen gäller även för barn som har syskon i allmän förskola. 
 
En konsekvens av att införa syskonförtur är att föräldrar med ett barn kan få svårare 
att få barnet placerat på önskad förskola, speciellt  i områden som redan idag har 
svårt att tillgodose den efterfrågan som finns. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att   syskonförtur ska gälla inom förskoleverksamhet i enlighet med ovan samt 
 
att  syskonförturen ska gälla för placeringar som verkställs from 2004-07-01. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
____________________ 
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I Bergström § 7 
Kurser och konferenser 
 
Den 10 februari 2004 på kvällstid kommer ett seminarium kring IT-frågor att 
anordnas på Sunnadalsskolan. 
 
Nämnden ombeds lämna synpunkter till Kurt Edvinsson om olika områden som 
önskas belysta.  
 
Arbetsutskottet har lämnat följande punkter/frågor:  
- Hur omfattande är personalens datakunskaper? 
- Hur används datorer i undervisningen? 
- Vad är minimikunskap för de elever som slutar skolan år 9? 
 
Förvaltningschefen skall undersöka möjligheten för friskolorna att delta i 
seminariet. 
 
Arto Valtonen (v) framför önskemål om att enkla program för programmering 
visas. 
 
Inbjudan skickas ut den 29 januari. 
Ordföranden framhåller vikten av att så många som möjligt av nämndens ledamöter 
och ersättare deltar i seminariet. 
 
__________________ 
 
Presskonferens Teaterföreställning ”1943” 
 
En information från Sunnadalsskolan delas ut till Barn- och ungdomsnämndens 
ledamöter. Informationen gäller en inbjudan till presskonferens och visning av 
Sunnadalsskolans nya teaterproduktion ”1943”. 
Presskonferensen äger rum den 4 februari kl 13.00 och premiären av föreställningen 
äger rum den 7 maj kl 13.00 i Sparresalen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
__________________  
  



  

  28 januari 2004 13 
 
 
§ 8 

 Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige  2003.490 040 
  § 149 
  Principer för redovisning av investeringar. 
 
Kommunfullmäktige  2003.179 611 
  § 150 Investering i nya förskolelokaler i 
  Spandelstorp, Tving och Nättraby 
  
Socialnämnden 2003.254 761 
  § 193 
  Delrapport/ettårsavstämning avseende  
  projektet ”Karlskrona samlas mot droger”. 
 
Skolverket 2003.488 047 
  Beslut om fastställande av statsbidrag för  
  bidragsåret 2004. 
  Karlskrona kommuns har tilldelats 19.194.525 
  kronor för maxtaxa inom förskoleverksamhet 
  och skolbarnsomsorg. 
  Beloppet för kvalitetssäkrande åtgärder inom 
  förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har 
  fastställts till 3.046.750 kronor.   
 
Skolverket 2004.21 609 
  Statistik om slutbetyg från grundskolan våren 
  2003. 
 
Kommunalförbundet Räddnings-   2003.491 291 
tjänsten Östra Blekinge Brand- och tillsynsprotokoll över  
  Vedebyskolan. 
 
Länsrätten i Blekinge län 2003.237 623 
  Länsrätten upphäver Barn- och ungdoms- 
  nämndens beslut om skolskjuts avseende 
  elever som växelvis bor i olika upptagnings- 
  områden. 
 
Länsrätten i Blekinge län 2003.283 623 
  Länsrätten upphäver Barn- och ungdoms- 
  nämndens beslut om skolskjuts avseende 
  elev som växelvis bor i olika upptagnings- 
  områden. 
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Länsrätten i Blekinge län 2003.322 023 
  Länsrätten avslår överklagat beslut angående 
  Barn- och ungdomsnämnden beslut om skol- 
  skjuts för elever som växelvis bor i olika 
  upptagningsområden. 
 
Till Kammarrätten 2003.237 623 
  2003.283 623 
  Karlskrona kommun begär prövningstillstånd 
  av Länsrättsdomar avseende skolskjuts vid 
  delad vårdnad. 
 
Till Arbetsmiljöverket 2003.358 291 
  Svar på inspektionsmeddelande AIVÄ  
  2003/36477 avseende Rosenfeldtskolan. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2003.100 214 
förvaltningen Yttrande över detaljplan för Lupinen 12,  
  Tegelgården.   
 
Till Samhällsbyggnads- 2003.478 331 
förvaltningen   Förvaltningens synpunkter på programförslag 
  avseende Hoglands park. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2003.470 214 
förvaltningen Yttrande över detaljplan avseende Karlskrona 
  5:23, ny förskola på Hästö. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2003.477 331 
förvaltningen Yttrande över detaljplan för Bakareboda 1:23
  och 1:160, äldreboende. 
 
Marit Olsson 2003.130 046  
        Redogörelse för studiebesök vid Utmarks- 
  skolan (för stipendiemedel från Karlskrona 
  skolväsendes samfond för lärare). 
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde 2003-11-17. 
 
Ronneby kommun Läsårstider för förskole- och grundskole- 
  enheterna i Ronneby kommun år 2004/2005.
    

 Sölvesborgs Kommun Läsårstider för 2004/2005 för grundskola och
    särskola i Sölvesborg  
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 Ros-Marie Ekwall Ett hjärtligt tack för all vänlig uppvaktning
    på hennes högtidsdag. 

 
________________  
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 25 februari 2004 
 
§ 9 Aktuell information 
 1. Information om arbetet mot Alkohol-Narkotika-Tobak i olika 
  områden  
 2. Redovisning av sjukfrånvaron 
 3. Handikappolitiska programmet 
 4. Bokslut per den 31 december 2003 
 
§ 10 Delegeringsärenden 
 
§ 11 Tillsättning av rektorstjänst i Spandelstorps rektorsområde  
 
§ 12 Integrationsplan för barn- och ungdomsnämnden år 2004 
 
§ 13 Yttrande över laglighetsprövning av bidrag till friskola 
 
§ 14 Yttrande över motion angående förbud mot klädedräkterna niqab 
 och burqa 
 
§ 15 Kurser och konferenser 
 
§ 16 Övriga ärenden 
 1. Arbetsmiljörapport 2003 
 2. Maxtaxan 
 3. Massmedia 
 4. Till minne av Sture Petersson 
 
§ 17 Meddelanden 
 
_______________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal 
 kl 08.30-12.06 
 
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)  
 André Gustavsson (s)  
 Jeanette Petersson (s)  
 Johan Elofsson (m)  
 Jan-Olof Petersson (fp)  
 Karin Landquist (kd)  
 Bo Palmgren (c)  
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) fr  09.00 

 Magnus Manhammar (s)  
 Jörgen Aronsson (s)  
 Lennart Svantesson (kd) 
 
Ersättare   Anna Sandell (s) 
 Peter Christensen (c) t o m ll.30 föredragn.   
 
Tjänstemän Per Olsson barn- o ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Jarl Bengs praktikant PA-funktionen 
 Anna-Karin Degerskär skolsköterska Vedeby 
 Ann Ohlsson skolsköterska Jämjö 
 
Utses att justera Markus Alexandersson 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-03-04 kl 13.30 

 
Under- Sekreterare _______________________________ §§ 9-12 och 14-17 
skrifter (§ 13 omedelbart justerad 
 Ordförande _______________________________ 2004-02-25)  
  
 Justerare  _______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Protokollet är justerat.  
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-03-05 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
 
____________________________________________________________________________________ 
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§ 9 
Aktuell information 2003.254 761 

A Eklund    
A Ohlsson 1. Information om arbetet mot Alkohol-Narkotika-Tobak i olika områden 
A-K Degerskär 
Akten Skolsköterskorna Ann Ohlsson, Jämjö och Anna-Karin Degerskär, Vedeby 
 informerar om arbetet mot alkohol, narkotika och tobak i sina rektorsområden. 
  
 Redan i förskolan har Ann Ohlsson hälsosamtal med föräldrarna, främst angående 
 passiv rökning. I år 4 har hon hälsosamtal med eleverna. Vid denna ålder har några 
 testat att röka. I år 5-6 får eleverna mycket fakta och filmer kring rökning. 

I år 7 har man hälsotema under 14 dagar koncentrerat kring livsstil, mat, droger, 
tobak, miljöpåverkan - mycket fakta och filmer. 
I år 8-9 fortsätter hälsoarbetet. I denna grupp finns knappt 10 inbitna rökare. 
Med dessa tas frågan om rökavvänjning upp. Det snusas en hel del. Av dem som 
använder alkohol är starksprit och hembränt vanligast. 
Någon enstaka elev har berättat om erbjudande att köpa hasch.   
Ann Ohlsson anser att tobakslagen inte är tillräcklig för att få bukt med snuset 
och att hjälp till självhjälp är viktigt. 
   
Anna-Karin Degerskär, Vedeby rektorsområde informerar om ANT-enkäten i 
området. Skolsköterskan, kuratorn och fältassistenten har tillsammans diskuterat 
hur de skall arbeta med ”tjejgrupper” för att stärka flickorna. Hon har enskilda 
samtal med varje individ kring droger. På skolan jobbar man mycket förebyggande, 
både i grupp och individuellt. I föräldragruppen samtalar man kring ämnet ”att vara 
tonårsförälder” och olika problem som uppstår. I trygghetsgruppen jobbar elever och 
vuxna kring olika frågor rörande ANT. 
 
Skolsköterskorna har mycket samarbete med NO-lärarna. I båda områdena tar 
lärarna i sina respektive ämnen upp ANT-frågor 
 
Skolsköterskorna upplever att många ungdomar har svårt att se framåt och vilka 
skador som kan uppkomma senare i livet. De lever här och nu.   
 
Många tonårsflickor är mycket stressade och har höga krav på sig själva. 
Skolsköterskorna upplever dock inte att det är något stort problem med medicin- 
förskrivning av lugnande medel eller sömnmedel. Endast enstaka elever har sådan 
medicin och det sker under läkarkontroll. 
 
Enligt sköterskorna har ungdomarna själva önskemålet att ANT-arbetet skall vara 
kontinuerligt och inte komma som temaveckor och dylikt. 
 
Ordföranden tackar för informationen. Han redovisar ett pågående arbete på  
tjänstemannanivå mellan förvaltningarna, men påtalar att samarbete på politikernivå 
också är viktigt. 
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L Dehlin 2. Redovisning av sjukfrånvaron 2003.363 026 
Akten 

Lena Dehlin redovisar personalnyckeltal för barn- och ungdomsförvaltningen åren 
2002 och 2003 fördelat på män och kvinnor enligt nedan. 
- Antalet anställda  
- Antalet årsarbetare  
- Arbetad tid/årsarbetare  
- Antalet timanställda arbetad tid/årsarbetare  
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad  
- Fyllnads/övertid per anställd (timmar)  
 
Vidare redovisas sjukdagar inom barn- och ungdomsförvaltningen  år 2002 och 2003 
fördelat på män och kvinnor enligt nedan. 
- Antal sjukdagar per anställd 
- Antal sjukdagar per anställd och månad 
- Sjukdagar i frånvarointervaller 
- Sjukdagar åldersfördelade 
 
Antalet sjukdagar per rektorsområde år 2002 och 2003 redovisas liksom sjukdagar 
per kategori anställda. 
 
Lena Dehlin redovisar vilka olika faktorer som spelar in och insatser  som görs både 
individuellt och i grupp samt vilka personella resurser som finns. 
 
Jan-Olof Petersson (fp) framför önskemål om en mer genomgripande information 
någon gång under året och ordförande påtalar vikten att fokusera på de bakom-
liggande faktorerna. 
 
Informationen tas till protokollet. 
 
________________  
 
   2004.81 731  

S Ohlsson 3. Handikappolitiska programmet  
Handikapp- 
nämnden Solvig Ohlsson redovisar åtgärder kopplade till Handikappolitiskt program år 2003. 
Akten Bl a har en Matallergipärm framtagits i samarbete med samhällsbyggnads-
 förvaltningen och utbildningsförvaltningen för att kvalitetssäkra specialkoster. 
 Utbildning i detta material kommer att ske år 2004. 

År 2003 har utbildning i specialkost genomförts via utvecklingscentrum för 
matansvariga i förskolor och skolor. 
 
För assistentgruppen i verksamheten har genomförts utbildningar. Utbildnings- 
insatser pågår även för att utbilda fler specialpedagoger. 
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Samarbete med Blekingekommunerna och specialpedagogiska institutet har skett 
under året. 
  
Personalen i förvaltningen har deltagit i utbildningar såsom teckenkommunikation, 
utbildning om motorik och perceptuell utveckling samt specialanpassade 
dataprogram som skall underlätta skolarbetet för barn med funktionshinder. 
 
Fyra personer har deltagit i kursen ”Att skriva lättläst”. Ytterligare några kommer 
att delta i kursen 2004. 
 
Resurscentrum finns som stöd och hjälp till personal, kring individer i behov av 
särskilt stöd. 
 
AV-centralen har förstärkts med specialpedagogiskt material. 
 
Ett antal lokalanpassningar har gjorts för enskilda elever i samverkan med tekniska 
förvaltningen. Sunnadalsskolans ombyggnad har slutförts där bl a tillgängligheten 
har beaktats. 
 
Ett arbete har påbörjats med att skriva ett lokalprogram för förskolan. 
 
Den påbörjade satsningen på bättre städmaterial har fortsatt under 2003. En om- 
fattande utbildning för förvaltningens städpersonal har genomförts våren 2003. 
 
Arbetet med att finna lösningar för förbättringar för enskild elev i Rödeby alternativt 
Karlskrona simhall pågår.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 

 
 ________________ 
 

   2003.119 042 
P Olsson 4. Bokslut per den 31 december 2003 
S Petersson 
Akten Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 januari 2004, § 3, 
 uppdragit åt arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet avseende bokslut för år 

2003. 
 
Arbetsutskottets beslut redovisas. Av bokslutssammandraget för år 2003 framgår att 
barn- och ungdomsnämnden disponerat en nettobudget om 718 mkr. Bokslutet visar 
en positiv budgetavvikelse om 0,9 % eller motsvarande plus 6,6 mkr. 
Investeringsutrymmet har under året varit 8,25 mkr av vilket 7,8 mkr har utnyttjats. 
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De största avvikelserna finns inom verksamheterna: 
- rektorsområden + 2,3 mkr 
- lokaler + 1,5 mkr 
- förvaltning, gemensamma kostnader + 1,0 mkr 
- friskolor och enskild verksamhet  + 0,6 mkr 
- särskolan - 0,4 mkr 
- skolskjutsar - 0,3 mkr 
 
Förutom ovanstående beror det positiva resultatet på sent uppkomna pengar från 
kommunledningen för 3:e sjukveckan 0,8 mkr samt på justeringen av semester- och 
ferielöneskulden på 0,6 mkr, vilka inte har fördelats ut till rektorsområdena. 
 
Överskottet på lokaler beror bl a på att den planerade utbyggnaden av barnomsorgen 
inte kommit igång så som var budgeterat.  
 
Verksamheten Förvaltningsgemensamma kostnader visar överskott av samma  
orsaker som lokalbudgeten. 
 
Den nya skolskjutsupphandlingen innebar att kommunens kostnader steg i snitt med 
38 %. Viss kompensation har skett. Resursskolorna genererar extra skolskjuts-
kostnader liksom en separat handikappskjuts. Tidigare samordning med särskolan 
har fallit bort.  
 
Särskolans underskott beror på ökade kostnader för städ, måltider, taxiresor och 
för elever som undervisas i annan kommun samt för ökade lönekostnader. 
 
Friskolornas och den enskilda verksamhetens överskott beror på ett mindre antal 
timmar inom fritidsverksamheten  och att medel för barn med särskilda behov inte 
behövt utnyttjats maximalt. 
 
Investeringsbudgeten har huvudsakligen använts för inköp av utrustning och 
inventarier till förskolor och grundskolor samt vid om- och tillbyggnad av 
Sunnadalsskolan. Ett 40-tal investeringsprojekt inom storköken har genomförts. 
 
De investeringsmedel som inte nyttjats avser inventarier till nya förskolor som  
av olika skäl är försenade, men kommer att startas 2004. 
 
Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys redovisas. 
 
Budgetavvikelser per rektorsområde och samverkansområde redovisas. 
 
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
_________________  
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 § 10 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Bokslut per den 31 december 2003  2003.119 042 
 
Beslut om lön för nyanställd personal; vik förskollärare, 2004.46 024 
vik rektor, rektor, elevassistent. 
 
Avskrivning av kundfordringar 2003 . 2004.47 049 
 
Avslag på begäran om extra skolskjuts Tullskolan- 2004.48 623 
Möcklö. 
 
Särskild undervisningsgrupp för flicka i år 7 i Vedeby  
rektorsområde. 
 
Anpassad studiegång för flicka i år 9 i Vedeby rektors- 
område.   
 
Särskild undervisning och anpassad studiegång för flicka  
i år 9 i Vedeby rektorsområde.  
 
Anpassad studiegång för pojke i år 9 i Vedeby rektors- 
område.   
 
Särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång för  
flicka i år 8 i Vedeby rektorsområde. 
 
Särskild undervisningsgrupp i viss del för flicka i år 7 i  
Vedeby rektorsområde.   
 
Särskild undervisningsgrupp upphör att gälla fr o m den  
2004-01-12 då pojke i år 7 i Vedeby rektorsområde  flyttas 
till Fyruddens resursskola. 
 
Anpassad studiegång en dag/vecka för flicka i år 9 i 
Vedeby rektorsområde.  

 
Ledighet beviljas för elev i år 5 i Strömsbergs skola under  
tiden 2004-05-06 -- 06-11. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_____________________ 
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    2003.357 023 
 

P Olsson § 11 
E Axelsson Tillsättning av rektorstjänst i Spandelstorps rektorsområde    
S Larsson 
A Trulsson Tillsättningen avser tjänst som rektor i Karlskrona kommun med placering i  
R/Sp Spandelstorps rektorsområde. Tjänsten innebär ansvar för förskoleverksamhet och 
Akten familjedaghem. 

 
Urvalet har gjorts av presidium och förvaltningschef med deltagande av rektor för 
området. Fackliga organisationer har deltagit i intervjuer och slutligt urval. 
 
Resultatet av processen är att Eva Axelsson föreslås erbjudas tjänsten. Eva Axelsson 
har förskollärarutbildning, väl vitsordad yrkeserfarenhet och mycket god inblick i 
arbetsledningsfrågor och arbetslivsfrågor genom sin fackliga erfarenhet. Hon har 
goda förutsättningar  att ta vara på och utveckla de kvalitéer som finns i området. 
 
Tillträde avses ske 2004-03-01. 
 
Beslutsförslag  
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget 
att  Eva Axelsson förordnas som rektor  i Karlskrona kommun med placering i 
Spandelstorps rektorsområde fr o m 2004-03-01 och tillsvidare. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 
att  förordna Eva Axelsson som rektor  i Karlskrona kommun med placering i 
Spandelstorps rektorsområde fr o m 2004-03-01 och tillsvidare. 
 
________________  
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    2003.104 619 

A Ottosson § 12 
I Bergström Integrationsplan för barn- och ungdomsnämnden  år 2004 
Akten 

Förslaget till integrationsplan är ett komplement till Barn-och ungdomsnämndens 
skolplan 2004 - 2006. 
 

 Integrationsmål 
 
1. Förvaltningsövergripande informationsmaterial ska översättas till de fyra  
    vanligaste främmande språken i kommunen. 
 
De fyra vanligaste främmande språken i kommunen är albanska, 
bosniska/serbokroatiska, arabiska och kurdiska. 
 
De dokument som avses är 
- Regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i 
Karlskrona kommun samt  
- Barnomsorgstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Karlskrona 
kommun. 
 
2. För att bryta etniska låsningar och hinder ska varje rektorsområde årligen ge  
    möjligheter till individuella möten och samverkan mellan barn och ungdomar  
    med olika kulturell bakgrund. 

 
Målet är att minst en elev-/barngrupp per rektorsområde har getts möjlighet till möte 
med barn/ungdomar med annan kulturell bakgrund än deras egen.  
 
3. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grundläggande värdena. Allt arbete ska 
genomsyras av detta. Detta innebär att alla som arbetar för och i skolan måste dela 
den värdegrund som uttrycks i läroplanerna och i FN:s barnkonvention. 
 
Värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process som verkar på flera plan och i 
olika former.  
 
Redovisning av måluppfyllelse av de olika integrationsmålen sker på olika sätt, 
t ex i nämndens bokslut, kvalitetsredovisningar och attitydundersökningar. 
 
Centrala insatser för att nå integrationsmålen 
Personal inbjuds till idéforum om hur vi kan förankra kommunens måldokument för 
etnisk mångfald och barn-och ungdomsnämndens integrationsplan och hur vi kan 
sprida erfarenheter och kunskaper mellan olika verksamheter/enheter inom 
förvaltningen. Sådana möten ska vara genomförda senast maj 2004, och därefter 
bearbetas materialet i rektorsgruppen.  
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Under våren 2004 erbjuds personalen utbildning som ska ge ökad kunskap för att 
aktivt kunna verka för interkulturell förståelse och integration. 
Kompetensutvecklingsprogram för hösten 2004 är under arbete och i detta ska 
behovet av utbildning för att stödja integrationsarbetet vävas in.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att anta föreslagen integrationsplan som sin egen. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens februarisammanträde. 
 
------------------- 
 
Yrkanden 
Markus Alexandersson (s) yrkar att förslaget återremitteras. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; tjänstemannaförslaget och 
Markus Alexanderssons förslag om återremiss. 
 
Ordföranden ställer proposition om förslaget om ärendet skall avgöras idag.  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så inte skall ske. 
 
Ordföranden ställer därefter förslaget om återremiss under proposition. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att återremittera ärendet för vidare beredning. 
 
__________________
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    2003.464 042 
 

P Olsson § 13 
S Petersson Yttrande över laglighetsprövning av bidrag till friskola 
Länsrätten i (Mål 8-04 rotel 3) 
Blekinge 
Akten Länsrätten i Blekinge län har för yttrande översänt överklaganden betr laglighets-
 prövning av barn- och ungdomsnämndens beslut angående  bidrag till friskolor. 

 
Yttrande 
I yttrandet redovisas barn- och ungdomsnämndens beslut från april 2000   
om att utifrån en modell som visade grundskolans kostnader till 100 % med ett 
schablonmässigt avdrag med 5 % vilket  skulle vara den s k skolpliktskostnaden. 
Beslutet föregicks av en utredning vari konstaterades svårigheten att beräkna 
skolpliktskostnaden. I beslutet ingick att förvaltningen skulle utvärdera 
bidragsreglerna vid utgången av 2002. 
 
Vid ingången av 2003 fick Sune Ahlgren i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden  
att utvärdera den beslutade bidragsnivån från 2000 tillsammans med representanter 
från friskolorna i en referensgrupp.  I juni 2003 redovisades utvärderingen för Barn- 
och ungdomsnämnden som gav förvaltningen i uppdrag att söka långsiktiga 
lösningar med friskolorna. Utgångspunkten i samtalen skulle vara att bidragsnivån 
till friskolorna skulle vara 85 % av den kommunala skolans undervisningskostnad 
från och med 2004. Samtal genomfördes under sommaren och hösten 2003 för att 
försöka komma fram till en bidragsnivå som båda parter kunde acceptera.  
Under senhösten 2003 strandade dessa samtal.  
 
Sune Ahlgren utgick i sin utvärdering från skollagens krav på likvärdighet mellan 
skolformerna. Utredaren beräknade hur mycket den kommunala organisationen hade 
kostat om man lagt den efter samma villkor som friskolornas, dvs att när man nått 
den nivå på klasserna som man vill ha och utifrån lokalernas beskaffenhet, så får 
övriga barn ställa sig i kö till skolan. Med anledning av just skolplikten och kravet 
att tillgodose skolgången överallt i kommunen utan orimliga skolskjutsavstånd är det 
omöjligt att genomföra, men ger en god bild av kommunens skolpliktskostnader. 
 
Med utvärderingen som grund tog nämnden beslut om ett bidrag till de fristående 
skolorna som är likställt med tilldelningen till den kommunala skolan. Bidraget till 
de fristående skolorna har reducerats med 13 % för F-klasselev, 7 % för elev i 
klasserna 1-6 samt med 12 % för elever i klasserna 7-9 från de ursprungliga 100 
procenten med anledning av skolpliktskostnad. Den genomsnittliga sänkningen är 
10%. 
 
Som grund för överklagandet hänvisar klagande till § 6 nionde kapitlet skollagen 
som säger att bidrag till fristående skola skall bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning till den egna grundskolan. 
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Det bidrag som Karlskrona kommun har beslutat tilldela de fristående friskolorna i 
kommunen är på samma grunder som till den egna grundskolan. Oberoende var i 
kommunen eller i vilken form en elev får sin undervisning så tilldelas undervisande 
skola samma belopp per elev. 
 
I överklagande av beslutet anför klagande att det inte är fråga om likvärdiga 
ekonomiska villkor för fristående skolor med hänvisning till att de inte får del av de  
s k verksamhetsgemensamma kostnaderna.  
 
Barn- och ungdomsnämnden påtalar att det avdrag om 10 % som görs på den 
totalkostnad Karlskrona kommun har för grundskolan, grundar sig på  det 
övergripande ansvar för alla elevers skolgång som nämnden har. Skolplikts-
kostnaden motsvarar de verksamhetsgemensamma kostnaderna. 
 
Barn- och ungdomsnämnden hävdar att den resursfördelningsmodell som nämnden 
beslutat om från och med 2004 klart visar att de fristående skolorna får likvärdiga 
resurser som den kommunala skolan. 
 
Den dom från Kammarrätten i Göteborg som åberopas inte är tillämbar på detta 
ärende med hänvisning till att de fristående skolorna får exakt samma belopp som 
den kommunala skolan. 
 
Lokalbidraget 
Principerna för det lokalbidrag som tilldelas de fristående skolorna är inte ändrat 
sedan 2000 och därför anser inte nämnden att de finns fog för prövning av detta. 
 
Genomsnittsbelopp 
Avslutningsvis hänvisar klagande till genomsnittbelopp enligt Skolverkets rapport 
236. Denna jämförelse är inte relevant. Varje kommun har sin budget, sina 
prioriteringar och sina redovisningsprinciper.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens februarisammanträde. 
--------------------- 
 
Efter arbetsutskottets sammanträde har Länsrätten översänt överklagande 
avseende nämndens beslut om fritidshemsbidrag vari hävdas att barn- och 
ungdomsnämnden i sitt beslut om fritidshemsbidrag frångår de principer som 
stadgas både i kommunallag och skollag om likabehandling. 
 
I huvudsak framför klagande tre delar som hon anser Karlskrona kommun för 
direkta avsteg i likabehandlingen, vilka kommenteras nedan. 
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Fritidsavgiften och avräkning av föräldraavgifter 
Barn- och ungdomsnämnden anser inte att den enskilda verksamheten missgynnas   
genom att den enskilda verksamheten tar in föräldraavgifterna och därmed får ett 
avdrag p det bidrag som ges per timme till fritidshemmen. Det schablonbidrag som 
avräknas från bidraget är den procentsats som föräldraavgifterna finansierar av 
fritidsverksamheten inom  kommunen.   
 
Inte heller anser nämnden att maxtaxesystemet missgynnar den enskilda 
verksamheten. Av regeringen proposition framgår att föräldraavgifterna för 
skolbarnsomsorg/fritidshem skall vara lika oavsett om den drivs i kommunal regi 
eller av annan huvudman. 
 
Lokalkostnader för enskild verksamhet 
Barn- och ungdomsnämnden anser inte att de enskilda verksamheter som bedriver 
fritidsverksamhet inte får kompensation för lokaler eller mark. 
Bidrag till lokaler för fritidshem som är placerade vid de fristående skolorna får sin 
lokalersättning via lokalbidrag som utbetalas till den fristående skolan. 
 
Teoretisk modell 
Den modell som används för att fördela bidrag mellan olika verksamheter inom 
nämnden anser nämnden innehåller de faktiska kostnader som är tillhörande de olika 
verksamheterna administration, städ, måltider m m. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att yttra sig enligt ovan samt yrka att överklaganden av beslut i Barn – och 
ungdomsnämnden, 2003-12-17 § 127 avslås, med hänvisning att beslutet inte strider 
mot kapitel 10 § 8  kommunallagen samt inte heller strider mot skollagen kapitel 2b 
§ 10a och kapitel 9 § 6 andra stycket. 
 
Protokollsanteckning 
Annicka Engblom (m) meddelar att borgerliga gruppen ej deltar i beslutet i detta 
ärende. 

 
Yrkanden 
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning   
Ordföranden ställer proposition på Eva-Britt Dahlströms bifallsyrkande till 
tjänstemannaförslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat  
 
att yttra sig enligt ovan samt yrka att överklaganden av beslut i Barn – och 
ungdomsnämnden, 2003-12-17 § 127 avslås, med hänvisning att beslutet inte strider 
mot kapitel 10 § 8  kommunallagen samt inte heller strider mot skollagen kapitel 2b 
§ 10a och kapitel 9 § 6 andra stycket. 
 
Särskilt yttrande 
Borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
____________________ 
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  2003.486 609  

        
A Ottosson § 14 
Kommunfullm. Yttrande över motion angående förbud mot klädedräkterna niqab och burqa i 
Akten skolan  

 
Från Sverigedemokraterna har motion kommit angående förbud mot klädedräkterna 
niqab och burqa i skolan. 
 
I motionen refereras till en västsvensk kommun där flickor kommit till skolan 
iklädda heltäckande klädedräkt; s.k. burqa. Motionären menar att niqab och burqa 
mycket påtagligt symboliserar det förtryck som en religiös och fundamentalistisk 
kultur utövar mot kvinnor och flickor. Mot bakgrund av läroplanen samt FN:s 
barnkonvention och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
föreslår motionären att Kommunfullmäktige ska besluta  
 
att  det i kommunens skolor ska vara förbjudet att ikläda sig niqab eller burqa. 
 
Yttrande 
I yttrandet hänvisas till Skolverkets ställningstagande i frågan. Skolverket har utrett 
frågan och fattat beslut som innebär att skolor har rätt att förbjuda elever att bära 
burqa. 
 
Skolverket slår i sin utredning fast att en skolledning har rätt och skyldighet att 
ingripa mot religiösa yttringar eller speciella kulturyttringar som kan störa ordningen 
och påverka säkerheten eller om skolan inte kan fullgöra sitt pedagogiska uppdrag. 
Om yttringarna i annat fall uppfattas som stridande mot grundläggande 
demokratiska värderingar är skolans handlingsfrihet och –skyldighet begränsad till 
vad som närmast kan beskrivas som undervisning och samtal om värdegrund, 
jämställdhet och demokrati. Enbart förbud utan dessa samtal är inte att 
rekommendera. Det är viktigt att ingen stängs ute från utbildning och möjlighet att 
innefattas i samhällsgemenskapen. 
 
Barn- och ungdomsnämndens ställningstagande  
Mot bakgrund av vad som anförs i Skolverkets utredning och det beslut som 
Skolverket fattat i frågan kan inte barn-och ungdomsnämnden göra något annat 
ställningstagande än Skolverkets.  
 
Motionärens förslag om att kommunfullmäktige ska besluta om ett generellt förbud 
mot klädedräkterna niqab och burqa är inte något som barn- och ungdomsnämnden 
ställer sig bakom. Möjligheter till förbud finns redan idag, antingen av ordningsskäl, 
pedagogiska skäl eller ur säkerhetsaspekter.  
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Om användandet av niqab eller burqa uppfattas som stridande mot grundläggande 
demokratiska värderingar har skolan skyldighet att undervisa och föra samtal om 
värdegrund, jämställdhet och demokrati för att främja aktningen för varje människas 
egenvärde.  
 
Ett generellt förbud för kommunens samtliga skolor begränsar skolornas 
handlingsfrihet. Varje rektor måste kunna fatta nödvändiga beslut utifrån lokala 
förutsättningar i varje enskilt fall. Detta är något som också återkommande framförs 
i Skolverkets rapport. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till ovanstående föreslås barn-och ungdomsnämnden besluta 
 
att  föreslå Kommunfullmäktige avslå motionen 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens februarisammanträde. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat, med hänvisning till 
yttrandet  
 
att  föreslå Kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
________________ 
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A Engblom § 15 
I Bergström Kurser och konferenser 

 
Annicka Engblom (m) meddelar att kommunstyrelsens arbetsutskott   
beslutat medge att hon får delta i konferens i Jönköping den 1 mars. 
Kursen benämns Sätt styrande mål, följ upp och utvärdera verksamheten.  
Ordföranden meddelar senare vilket konto som skall belastas. 
 
______________  
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§ 16 
Övriga ärenden 
 

C-U Persson 1. Arbetsmiljörapport 2003 
S Ohlsson 
I Bergström Jan-Olof Petersson (fp) framförde synpunkter på Arbetsmiljörapport 2003  
 vid arbetsutskottets sammanträde. 

 
Redovisning i ärendet kommer att ske vid arbetsutskottets eller nämndens 
sammanträden i mars. 
   
2. Maxtaxan 
 
Annicka Engblom (m) ställer frågor om effekter av maxtaxan. 
 
Solvig Ohlsson meddelar att inga större skillnader kan märkas sedan förra 
rapporten till nämnden. 
 
3. Massmedia 
 
Bo Palmgren (c) ställer frågor med anledning av artikel i massmedia. 
 
Ordföranden hänvisar till ärendets gång och att nämnden ej kan föregripa 
något beslut.   
 
 
4. Till minne av Sture Petersson 
 
Med anledning av att förre rektorn Sture Petersson avlidit håller ordföranden  
ett minnestal över honom och hans  mångåriga gärning inom skolväsendet i 
Karlskrona. Han var en man som brann för sin gärning och alltid ställde 
barn- och ungdomar i förgrunden.  Sture Petersson hade ett förtroendefullt 
förhållande både till elever och föräldrar. Under sin tid som rektor ägnade han 
mycket tid och kraft åt att bekämpa den spirande nazismen. De sista arbetsåren  
hade han en central befattning som samordnare mellan rektorer och barn- och 
ungdomsnämnden och startade upp resursskolan där han jobbade med utsatta elever 
och elever med invandrarbakgrund. 
 
Både nämnd och förvaltning minns honom som en profil som lämnar ett stort 
tomrum efter sig. 
 
_______________ 
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§ 17 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 2004.56 007 
  § 7 
  Yttrande över revisionsrapport om 
  granskning av betalningsanstånd och 
  direktupphandling. 
 
Kommunfullmäktige 1999.445 109 
  § 8 
  Demokratiutredningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige 2003.104 619 
  § 13 
  Skolplan för Karlskrona kommun åren 
  2004-2006.      
 
Kommunfullmäktige 2003.250 620 
  § 15 
  Svar på motion om inrättande av  
  jourskolor i Karlskrona. 
 
Skolverket 2004.58 619 
  Utvärdering av statsbidrag för sommar- 
  kurser i teknik för flickor. 
 
Arbetsmiljöverket 2003.358 291 
  Svar på inspektionsmeddelande  
  angående Rosenfeldtsskolan. 
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003.392 214 
  Yttrande under granskningsskedet. 
 
_________________   
 
   
 
 



  24 mars 2004 
 
 
 

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 24 mars 2004 
 
§ 18 Aktuell information 
 1. Studiebesök 
 2. Mötesplats Sunna 
 3. Köredovisning 
 4. Tillväxt - färdplan näringsliv utbildning 
 5. Skolutveckling - ÖLA (ärendet utgår)  
 6. Flicka - Informationskampanj över riket 
 7. Handikappolitiska programmet 
 8. Redovisning av sjukfrånvaron 
 
§ 19 Delegeringsärenden 
 
§ 20 Budgetuppföljning januari - februari 2004 
 
§ 21 Utbyggnad inom förskolan 
 
§ 22 Upplösning av reserven 2004 
 
§ 23 Förutsättningar och villkor för start av enskild förskola; föräldrakooperativ 
 
§ 24 Återremitterat ärende angående integrationsplan för barn- och 
 ungdomsnämnden 2004 
 
§ 25 Kurser och konferenser 
 - Kvalitetsdag 11 maj 
 - Inspirationsvecka 14 
 
§ 26 Minnestal Sture Petterssons begravning 
 
§ 27 Meddelanden 
 
_________________
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Plats och tid  Barns- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal 
  kl 08.30 - 15.44 
 
Beslutande  Magnus Johansson (s) ordförande (frånv  del av § 18 + §§ 19-21 föredragn) 

  Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande (ordf del av § 18 + §§ 19-21 föredr)  
  Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande (föredragn + tom § 18 beslutssmtr) 

  Roland Andréasson (s) 
  Eva-Britt Dahlström (s) 
  André Gustavsson (s) ej föredragn 

  Jeanette Petersson (s) 
  Johan Elofsson (m) 
  Karin Landquist (kd) 
  Bo Palmgren (c) 
  Arto Valtonen (v) föredragn + beslutssmtr tom § 23 

  Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) 
  Magnus Manhammar (s) 
  Lennart Svantesson (kd) 
  Peter Christensen (c)                
   
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Britt-Christine Arnesson personalsekreterare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Ulla Ståhl rektor/Sunnadals rektorsområde  
 
Utses att justera Roland Andréasson 
 
Justeringens tid och plats      Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-04-01 kl 13.00  
 
Under- Sekreterare  ______________________________ Paragrafer 18-27 
skrifter       
 Ordförande           ___________________________________________ 
 
 Justerare  ______________________________ 
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Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-04-02 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
 
_______________________________________________________________________________ 
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§ 18 
Aktuell information 
 
1. Studiebesök   
 
Ordföranden hälsar elever från Thörnströmska gymnasiet välkomna till studiebesök 
i nämnden. 
_____________ 

 
 
U Ståhl 2. Mötesplats Sunna  
Diariet  
 Rektor Ulla Ståhl informerar om samarbetet kring Mötesplats Sunna. 

Avsikten är att utveckla kontakten och möjligheten till möten mellan föreningsliv, 
studieförbund m fl i Karlskrona. Studiecirklar, föreläsningar, temakvällar m m skall 
anordnas. Kontakten och dialogen med föräldrar skall utvecklas genom Rädda 
Barnens dialogforum. 
 
Vikten av att ordna möten mellan näringslivet, Nyföretagarcentrum, arbetsförmed-
lingen och kommunens näringslivsenhet poängteras liksom utveckling av 
kontaktpersonverksamhet mellan Karlskroniter och flyktingar/invandrare för att 
motverka segregation m m. 
 
Mötesplatsen omfattar café, fritidsgård och bibliotek på Sunnadalsskolan. 
En samordnare skall anställas under 2 års tid och praktikanter skall kunna hjälpa till 
i verksamheten. Skolans lokaler skall användas när de annars står tomma. 
 
Samarbetspartner i Mötesplats Sunna är Karlskronahem, PBA, Migrationsverket, 
barn- och ungdomsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, idrotts- 
och fritidsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och arbetsförmedlingen. 
 
Ordföranden ser mycket positivt på utvecklingen och tackar för informationen och 
önskar lycka till i det fortsatta arbetet. 
___________________ 
 

 
S Ohlsson 3. Köredovisning 2004.123 611 
Akten 

Köredovisning t o m februari månad 2004 redovisas. Redovisningen omfattar 
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år 
är  70 barn. Samtliga har dock erbjudits plats på rimligt avstånd, men valt att avvakta 
tills eftersökt plats kan erbjudas. Ett fåtal har ej fått erbjudande om plats pga sena 
ködatum. Framtida känd väntelista t o m  november månad 2004 är 424  barn, varav 
48 till kooperativ. Då många barn övergår från förskola till skolbarnsomsorg i augusti 
bedöms behovet av platser kunna tillgodoses. 
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Av den totala kön fram t o m november månad 2004 önskar 74  placering under 
arbetslöshet och 9 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 5 barn i passiv 
kö. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 8 barn och framtida känd väntelista t o m 
november månad 2004 är 21 barn, varav 2 till kooperativ.  
1 barn önskas placeras under arbetslöshet. Dessutom finns 12 barn i passiv kö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
__________________ 
 
 

P Olsson 4. Tillväxt - färdplan näringsliv utbildning 
 
Förvaltningschefen informerar om ovanstående plan och tillväxt. Han poängterar 
vikten av ett bra näringsliv i Karlskrona och en bra tillväxt. Näringslivskontakterna 
skall bli bättre. Studiebesöken för lärare i industri och näringsliv skall intensifieras. 
Företagarna skall medverka och göra studiebesök i skolan. Studie- och yrkesväg-
ledarna skall ha större samarbete med gymnasieskolan. De skall även delta i träffar 
med KFO och Industrigruppen för att skapa större möjligheter till Prao-platser. 
Anja Eklund, några rektorer och studie- och yrkesvägledarna jobbar tillsammans för 
att förtydliga SYV-verksamheten så att fler känner sig delaktiga i utvecklingen av 
Prao-verksamheten. 
Studie- och yrkesvägledarna inom gymnasiet, BTH, grundskolan och särskolan 
kommer att jobba i nätverk för fortbildning m m. 
Även ordförandena i barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och KFO har 
stort samarbete för utbyte av erfarenheter och för att skapa ömsesidiga 
förutsättningar. 
____________________ 
 
 
5. Skolutveckling - ÖLA 
 
Ärendet utgår. 
_______________  
 

P Olsson 6. Flicka - Informationskampanj över riket 
 

 Förvaltningschefen informerar om projektet Flicka som är en kampanj över hela 
riket och skall vara kommunövergripande. Projektet Flickas turnébuss kommer till 
Karlskrona den 24 augusti 2004. Turnén bygger på lokal förankring och upplägget 
är tänkt att genomföras i samarbete med de kommuner som besöks. 
 
Från kommunens sida kommer Malin Hagberg Andersson att hålla i projektet och 
knyta förvaltningarna till sig i en arbetsgrupp. 
______________________ 
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7. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att redovisa. 
 
_____________________ 
 
 

L Dehlin 8. Redovisning av sjukfrånvaron 2004.124 026 
 
Lena Dehlin redovisar sjukdagar per anställd och månad år 2002 och 2003 samt för 
januari månad 2004. 
 
Vidare redovisas sjukdagar per anställd och kategori januari 2003 jämfört med januari 
2004.  
 
Rehabiliteringsrutiner inom barn- och ungdomsförvaltningen redovisas samt olika 
projekt för rehabilitering, både för enskilda medarbetare och grupper. 
En P-grupp som består av arbetsgivaren, fackliga organisationer och kommunhälsan 
har regelbundna träffar för att kartlägga och diskutera åtgärder för arbetsgrupper i 
farozonen. 
 
En regelbunden dialog på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal är viktig, både 
för den enskilde och arbetsledaren så att åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede.   
 
P-gruppens planer för år 2004 redovisas, vilka inkluderar både förebyggande 
åtgärder, kartläggning av korttidsfrånvaron och underlättande åtgärder för att med- 
arbetarna skall kunna jobba till pensioneringen. 
 
En kommunövergripande hälsogrupp jobbar med en rehabiliteringspärm där alla 
rutiner och verktyg för rehabiliteringsarbete skall ingå. 
 
Informationsmaterial om rehabiliteringsutredning, arbetslivsinriktad rehabilitering 
m m delas ut. 
 
Informationen tas till dagens protokoll och ordföranden tackar för redovisningen. 
 

 ______________
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 § 19 
 Delegeringsärenden 

 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Lönetillägg för tiden 040101-040229 och 040301- 2004.106 024 
041231 för samordning av förskoleverksamhet i Nättraby  
rektorsområde.  
 
Lön för nyanställd personal.  2004.46 024 
 
Skolskjutsupphandling våren 2004.  2003.435 623 
 
Beviljande av medel ur Karlskrona samfond för daghems- 2003.130 046 
verksamhet till Gomorronsol förskola Rufus. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 5 vid Strömsbergs skola  
under tiden 040223-040312. 
 
Beviljad ledighet för elev i klass 5, Jämjö västra rektors- 
område under tiden 040223-040309.   

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

  
_____________________ 
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  2004.83 042 

P Olsson § 20 
S Petersson Budgetuppföljning januari - februari 2004 
K-fullm. 
K-styrelsen Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 832,0 mkr 
Akten  varav kommunbidrag utgör 740,1 mkr. Övriga externa och interna intäkter utgör   
 91,6 mkr. 

 
Till 13 rektorsområden med förskola - grundskola har, enligt tidigare beslutad 
resursfördelningsmodell, delats ut 534,1 mkr. 
 
Ekonomiskt ingångsläge 2004 
Barn- och ungdomsnämnden har 2003 disponerat en nettobudget om 718 mkr.   
Bokslutet för 2003 visar en positiv budgetavvikelse om 0,9 % eller motsvarande  
+ 6,6 mkr. 
Investeringsutrymmet har under året varit 8,25 mkr av vilket 7,8 mkr har nyttjats. 
 
De största avvikelserna finns inom verksamheterna rektorsområden, lokaler, 
förvaltningsgemensamma kostnader, friskolor och enskild verksamhet, särskolan och 
skolskjutsar. 
 
Internbudget/Resursfördelning 2004 
Under 2004 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som 
togs fram till budget 2001.  Modellen skall ge rektorsområdena stabila budget-
förutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets 
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och regleras 
ekonomiskt per tertial. Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar 
som kommer under året. 
 
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för att delvis täcka det utökade 
behovet av barnomsorg på grund av demografiska förändringar dvs ett utökat 
födelsetal under slutet av 2002 och under 2003 samt för att täcka den ökade 
hyreskostnaden på Sunnadalskolan.  
 
För 2004 har sammantaget 11,5 mkr budgeterats som reserver. En reserv om 4,5 mkr 
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1 %) enligt samma direktiv 
i enlighet med förslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2004. 
 
Händelser under 2004 
Under 2004 har förskolan byggts ut med motsvarande ca 8 avdelningar. Detta har 
skett med utökningar i timmar inom befintliga avdelningar och hos familjedaghem 
samt vid ett flertal nya avdelningar i bl a Kungsmarken, Mariagården och 
Kakelugnen, Spandelstorp och Nättraby. 
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Prognos för 2004  
En prognos som grundar sig mycket på vad som framkommit i samband med 
internbudgetarbetet inför 2004 samt analys av bokslutet för år 2003 pekar på  
ett +/-0 resultat för år 2004.   
 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos före upplösning av reserv 
slutar på –1,5 mkr, vilket i sin helhet är hänförligt till rektorsområdena. Orsaker som 
anges i rektorsområdena är obalans mellan tilldelade medel och den verksamhet som 
bedrivs i rektorsområdena samt för barnomsorg och förskola kända förändringar 
under året.  
 
Barnomsorg och förskola    
De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden 
har alla redan tagits i bruk och en omfördelning av medel från reserver inom 
förvaltningen har gjorts för att täcka det behov som kan ses under 2004. Totalt 14 
mkr av vilket omfördelningar inom förvaltningen gett 6 mkr.  
 
Inför kommande år ses ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån prognos som 
bygger på den av kommunstyrelsen antagna befolkningsprognos för Karlskrona 
kommun 2003-2012. Fram till i början av 2005 finns behov av drygt 100 nya 
förskoleplatser.  
 
Grundskola    
I rektorsområdena har arbetet med att hitta anpassningsmöjligheter för att nå en 
budget i balans till 2004-12-31 preliminärt slutförts. Vid genomgång med 
rektorsområdena har framkommit ett flertal åtgärder som kommer att genomföras.  
Åtgärderna utgör en samlad bedömning som skett i samråd med ansvarig rektor. 
Åtgärderna innebär i flera fall kvalitetssänkningar. För närvarande finns trots dessa 
åtgärder underskott om ca 1,5 mkr vid några av rektorsområdena. 
  
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2004 finns inbakat ett riktat 
statsbidrag (ca 5 mkr). Statsbidraget avses gå till personalförstärkningar i skola och 
fritidshem. Av det ekonomiska läget i flertalet rektorsområden framgår att möjlig-
heter till personalförstärkningar är begränsad. I denna prognos har förutsatts att 
erhållna medel enligt beslutade ramar gäller. 
 
Sammanfattning 
I budget för 2004 äskades 19,7 mkr för den demografiska utbyggnaden av 
barnomsorgen. Beräkningen av det demografiska behovet har visat sig bli lägre och 
kostnaden  beräknas vara 14 mkr. Av de 14 mkr har förvaltningen, hittills, 
omdisponerat 6 mkr och planerna för den reserv som finns under kommunstyrelsen 
på 8 mkr är redan igångsatta.  
 
Kvalitetsmässigt kan anpassningar som görs i rektorsområdena påverka under-
visningen och situationen för barn med särskilda behov av stöd negativt. För vissa 
rektorsområden finns obalanser kvar.   
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Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 mkr. Till detta kommer 400 tkr som inte  
utnyttjades under 2003 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts.  
 
För den utbyggnad som planeras inom barnomsorgen under året finns ytterligare  
investeringsbehov motsvarande 1,6 mkr till inventarier. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1.att överlämna budgetuppföljning för januari – februari 2004 till kommunstyrelsen 
 
2. att hos kommunstyrelsen begära att de 8 mkr som avsatts till demografisk 
utbyggnad inom förskolan överförs till nämnden 
 
3.att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel till motsvarande 
7 avdelningar, 0,9 mkr, av de 1,6 mkr som avsatts till demografisk  
utbyggnad inom förskolan överförs till nämnden 
 
4.att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2004 utökas med  
400 tkr för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts från 2003 i bl a 
Skrävle och Tving  
 
5.att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
höjning av föräldraavgifterna från idag 2 % till 3 % av inkomsten för barn i 
förskoleverksamhet som är placerade 15 timmar per vecka eller mindre samt för barn 
som är placerade i enlighet med Skollagens § 6a och § 6b. (Paragraferna avser barn 
till föräldrar som är arbetslösa respektive föräldralediga). 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
__________________ 
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  2003.179 611 

P Olsson § 21 
S Ohlsson Utbyggnad inom förskolan 
Tekn förvaltn 
Tekn nämnden Behovet av förskoleavdelningar ökar kraftigt i Karlskrona kommun. Under 2003 har 
Akten ca 200 nya förskoleplatser tillskapats. En del av de nya förskoleplatserna som 
 inrättats är provisorium i avvaktan på att permanenta lösningar kan tillskapas på de 
 orter där efterfrågan finns. 

Detta har inneburit att ca 75 föräldrar har valt att avvakta med att placera sina barn i 
förskolan vilket i sin tur har inneburit att behovet av förskoleplatser skjutits fram. 
 
Den idag kända kön inför hösten 2004 består totalt av ca 525 barn. I denna summa 
ingår ovanstående 75 barn. Med bibehållen efterfrågandeprocent innebär det ca 50 
fler platser. Lägger man till en sannolik högre efterfrågandeprocent för de yngre 
barnen innebär det ytterligare ca 75 platser.  
 
I augusti flyttar ca 550 barn över från förskola till fritidshem vilket innebär att 
motsvarande antal förskoleplatser frigörs. 
 
Behov av förskoleavdelningar 
Jämjö 
1 förskoleavdelning.  
En förskoleavdelning etablerades i Jämjö i hösten 2002.  Verksamheten startade i 
provisoriska lokaler. Flytten till de ordinarie lokalerna har dock fortfarande inte  
skett utan denna förskoleavdelning finns idag i lokaler på Östra Stationsvägen. 
Ytterligare en förskoleavdelning föreslås starta i lokalerna på Östra Stationsvägen i 
Jämjö from augusti 2004. I samband med att hyreskontraktet på lokalen löper ut 
sommaren 2006 flyttas dessa avdelningar till Folkets hus i Jämjö. Dagbarnvårdare 
och öppen förskola flyttar till permanenta lokaler i f.d. kommunalhuset. 
 
Ombyggnadskostnad (inkl förbättringar av utemiljön på Östra Stationsvägen) 
beräknas till ca 940 000 kronor. Detta innebär en totalhyra för lokalerna i gamla 
kommunalhuset på 328 135 kronor/år. Lokalerna kan stå klara för inflyttning augusti 
2004.  
 
Wämö området 
2 förskoleavdelningar. 
Sedan flera år tillbaka har det varit brist på förskoleplatser inom Tullenområdet.  
Eftersom elevantalet på Tullskolan minskat under de senaste åren finns det nu 
möjlighet att omdisponera ytor inom skolan för att etablera två förskoleavdelningar. 
 
Tullskolan, hus ”Briggen”, byggs om. Bl.a. installeras en hiss och en utemiljö för 
förskolebarn tillskapas. För den verksamhet som flyttas från Briggenhuset till övriga 
skollokaler görs vissa förbättringar/förändringar i skolan och dess utemiljö. 



  24 mars 2004 11 
 
 
 
En preliminär kostnadsberäkning på ca 3,2 miljoner kronor har gjorts av tekniska 
förvaltningen.  Detta innebär en hyresökning på 360 100 kronor per år för barn- och 
ungdomsförvaltningen. Skol- och fritidsverksamheten flyttas in i övrig skola vid 
höstterminens start 2004 medan förskolans lokaler står klara oktober 2004. 
 
Den tillfälliga förskoleavdelningen i en lägenhet i kvarteret Kakelugnen flyttas till de 
nya lokalerna på Tullskolan. 
 
Nättraby 
2 förskoleavdelningar. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i september 2003 att två förskoleavdelningar 
skulle etableras i Villa Fehr, Nättraby. Preliminär kostnadsberäkning på ca 6 miljoner 
kronor gjordes av tekniska förvaltningen. När projektet detaljplanerats och 
kostnadsberäknats har det visat sig att kostnaden blir avsevärt högre än vad som 
beräknats.  
 
En provisorisk förskoleavdelning startade i januari 2004 i öppna förskolans lokaler i 
Nättraby. Den öppna förskolan flyttade då till andra provisoriska lokaler i Åstugan i 
Nättraby. Denna lösning har gjorts för våren 2004.  
 
En tillgänglig tomt finns enligt gällande detaljplan på Skillingenäs. Då barnunder-
laget i närområdet är begränsat är en etablering av förskoleverksamhet på denna tomt 
i dagsläget tveksamt. 
Tekniska nämnden bör därför få i uppdrag att snarast återkomma med förslag på 
annan möjlig etablering av förskola i centrala Nättraby. 
 
I avvaktan på att ytterligare förskoleverksamhet kan etableras i Nättraby bör 
möjligheterna till en tillfällig avdelning i Nättraby, from augusti, åter undersökas. 
 
Lyckebyområdet 
1 stor förskoleavdelning. 
Efterfrågan på förskoleplatser i Lyckeby samverkansområde är mycket stort. Ett stort 
antal barn är placerade inom andra områden. 
 
Elevunderlaget på Östra Torpskolan har minskat under de senaste åren. Detta innebär 
att lokaler inom skolan kan iordningställas för förskoleverksamhet.  
Tekniska förvaltningen har förprojekterat och kostnadsberäknat lokalerna för en stor 
förskoleavdelning till ca 410 000 kronor. Hyresökningen för barn- och ungdoms-
nämnden beräknas till 52 070 kronor per år. 
Den nya förskoleavdelningen beräknas kunna starta 1 augusti 2004. 
 
Rödeby 
1 stor förskoleavdelning. Förslag: Tillfälliga paviljonger.  
Behovet av förskoleplatser i Rödeby är känt sedan tidigare, varför arbetet med att 
ändra detaljplaner i området pågår. Denna process är dock lång och efterfrågan på 
förskoleplatser växer. 
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En större förskoleavdelning föreslås etableras i tillfälliga förskolepaviljonger på 
Rödebyskolans tomt, norr om utomhusbadet. Detta måste ses som en tillfällig lösning 
eftersom Rödebyskolans tomt redan idag är mycket hårt belastad. 
Tekniska nämnden bör parallellt med denna tillfälliga etablering få i uppdrag att 
påbörja arbetet med en permanent lösning.  
 
Förhyrning av paviljonger (2 år), iordningställande av mark, utemiljö m m beräknas 
kosta 1 mkr i investering och en årlig hyra för Barn- och ungdomsförvaltningen på  
ca 900 000 kronor. 
 
Tving 
Fullföljande av utbyggnad. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 24 september 2003 att en förskole-
avdelning skulle öppna i Tving from augusti 2004.  
Iordningställandekostnaden för denna förskola var beräknad till 1,2 miljoner kronor 
och en årlig hyreskostnad för Barn- och ungdomsnämnden på 120 000 kronor per år. 
Efter anbudsförfrågan står det klart att investeringskostnaden blir betydligt högre än 
vad som beräknats. Investeringskostnaden uppgår till 1,9 miljoner kronor vilket 
innebär en ökning av årshyran till 173 200 kronor. 
Utbyggnaden föreslås fullföljas. 
 
Spandelstorpsområdet 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 24 september 2003 om utökning av 
förskoleverksamheten i Spandelstorp med 4 avdelningar. Denna volymökning har 
blivit försenad pga ändrade önskemål om utformningen av tillbyggnaden på 
Spandelstorpsskolan.  
 
Iordningställandet av Spandelstorps förskola från tillfällig skollokal till förskola 
beräknas kosta 1 miljon kronor och innebär en hyresökning för Barn- och 
ungdomsförvaltningen med 147 700 kronor.  
 
Övriga förändringar 
Tidigare mindre utökningar på Kronotorps förskola (nattis) , dagbarnvårdarna i 
Nävragöl samt Annex Blå på Spandelstorps gård förlängs året ut. 
 
Ovan föreslagen utbyggnad av förskoleplatser innebär att behovet av förskoleplatser i 
Kungsmarksområdet minskar.  
Smörblommans förskola stänger i augusti 2004. Lokalen bör dock finnas kvar i 
avvaktan på lösningar av det fortsatt ökade behovet av förskoleplatser. 
 
Inga förändringar planeras i dagsläget på Gullvivans förskola. Denna förskola 
bedöms ha bättre fysiska förutsättningar än Smörblomman. 
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Sammanfattning 
Ovan föreslagna förskoleetableringar innebär en ökning av förskoleverksamheten 
med ca 50 platser under hösten 2004. Kostnaden 2004 beräknas till 2,6 miljoner 
kronor. 
 
Under våren utökas sedan verksamheten, enligt detta förslag, med ytterligare ca 30 
platser.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att en förskoleavdelning etableras i Jämjö enligt förslag 
 
2. att två förskoleavdelningar etableras på Tullskolan enligt förslag 
  
3. att en förskoleavdelning etableras på Östra Torpskolan enligt förslag 
 
4. att en tillfällig förskoleavdelning etableras i Rödeby enligt förslag 
 
5. att ge barn- och ungdomskontoret tillsammans med tekniska förvaltningen 
uppdraget att återkomma med förslag på tillfällig förskoleavdelning i Nättraby.  
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare hemställa hos tekniska nämnden  
 
6. att omgående påbörja arbetet med etablering av två permanenta förskole-
avdelningar i Rödeby 
 
7. att omgående föreslå möjlig etablering av två förskoleavdelningar i Nättraby 
 
8. att fullfölja utbyggnaden i Tving till en beräknad kostnad av 1,9 miljoner kronor 
 
9. att genomföra ombyggnaden av Spandelstorps förskola 
 
10. att genomföra av Barn- och ungdomsnämnden ovan föreslagna lokaletableringar. 
 
Yrkanden 
Johan Elofsson (m) lämnar följande yrkanden från borgerliga gruppen och framhåller 
att yrkandena och tilläggsyrkandena tillsammans är ett helhetsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta: 
attsats 1 återremiss 
attsatserna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bifall 
Tilläggsattsatser: 
11. att förvaltningen får i uppdrag att i kontakter med Amiralitetsförsamlingen, 
Nättraby- samt Rödebyförsamlingen undersöka möjligheten till drivande av förskole- 
verksamhet 
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12. att förvaltningen får i uppdrag att undersöka kostnaden för köp av två stycken 
förskolepaviljonger 
13. att förvaltningen får i uppdrag att göra en långsiktig konsekvensanalys av 
platsbehovet inom förskole- och skolverksamheten med hänsyn till demografiska 
förändringar. 
 
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på  
borgerliga gruppens förslag. 
 
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till borgerliga gruppens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, dels tjänstemannaförslaget 
och dels det borgerliga förslaget och ställer proposition på dessa. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
1. att en förskoleavdelning etableras i Jämjö enligt förslag 
 
2. att två förskoleavdelningar etableras på Tullskolan enligt förslag 
  
3. att en förskoleavdelning etableras på Östra Torpskolan enligt förslag 
 
4. att en tillfällig förskoleavdelning etableras i Rödeby enligt förslag 
 
5. att ge barn- och ungdomskontoret tillsammans med tekniska förvaltningen 
uppdraget att återkomma med förslag på tillfällig förskoleavdelning i Nättraby.  
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare hemställa hos tekniska nämnden  
 
6. att omgående påbörja arbetet med etablering av två permanenta förskole-
avdelningar i Rödeby 
 
7. att omgående föreslå möjlig etablering av två förskoleavdelningar i Nättraby 
 
8. att fullfölja utbyggnaden i Tving till en beräknad kostnad av 1,9 miljoner kronor 
 
9. att genomföra ombyggnaden av Spandelstorps förskola 
 
10. att genomföra av Barn- och ungdomsnämnden ovan föreslagna lokaletableringar. 
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Reservation 
Johan Elofsson (m) lämnar skriftlig reservation från borgerliga gruppen. 
 
___________________



 
Barn- och ungdomsnämnden 2004-03-24 
Ärende 6: Utbyggnad inom förskolan 
 
 
Reservation 
 
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. 
 
De borgerliga partierna vill för det första 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 
på detta sätt öppnas fältet för fler intressenter än enbart kommunala anordnare.  
 
Det behövs även 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. 
 
I samband med ärendet om utbyggnad inom förskolan framförde de borgerliga partierna att det hos 
flera församlingar i kommunen finns intresse att bedriva förskoleverksamhet. Vi föreslog därför att 
förvaltningen skulle få i uppdrag att kontakta dessa. Majoriteten ställde sig helt avvisande till förslaget. 
Detta finner de borgerliga partierna vara högst klandervärt. Dels av den orsaken att man ger kalla 
handen åt ett vällovligt initiativ, dels att kommunen på detta sätt skulle kunna använda 
investeringspengar till t.ex. kvalitetshöjningar istället för till plank och bräder. I jämförelse med andra 
kommuner ligger nämligen Karlskronas lokalkostnader långt över genomsnittet.  
 
De borgerliga partierna efterlyste också en mer långsiktig konsekvensanalys av det framtida 
platsbehovet inom förskole- och skolverksamheten. Även till detta ställde sig majoriteten avvisande. 
Med hjälp av befolkningsprognoserna, årligen framtagna av Kommunledningsförvaltningen, skulle en 
beredskap kunna byggas upp för att möta framtida förändringar i demografin. Kommuninvånarna 
skulle på så sätt i mindre utsträckning behöva bidraga finansiellt till dagens dyra 
”brandkårsutryckningar”, dvs. snabb utbyggnad av kommunala förskolelokaler till ett högt pris och 
med kort framförhållning vad det gäller nyttjande.  
 
  
Karlskrona 2004-03-24 
 
 
För ledamöterna i borgerliga gruppen (m, c, kd) 
 
Johan Elofsson (m) 
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  2003.464 042 

 
P Olsson § 22 
S Petersson Upplösning av reserven 2004 
I Bergström 
Akten I beslut om internbudgeten som barn- och ungdomsnämnden tog den 17 december 

2003 § 127 fastlades det en reserv till nämnden om 4,5 mkr.  
 
Reserven har bl a till uppgift att under 2004 täcka ett utökat behov av insatser inom 
barnomsorgen samt att täcka oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning, 
omflyttning mm inom rektorsområdena, vilket förvaltningschefen har delegation för  
enligt ovannämnda beslut. 
 
I det förslag till utbyggnad inom förskolan som presenteras har beräkningar gjorts 
som visar på att den tilltänkta utbyggnaden kommer att kosta ca 14 mkr under 2004, 
vilket medför att den reserv som avsatts om 4,5 mkr tillsammans med de medel som 
avsatts under kommunstyrelsen 8 mkr för förskoleutbyggnad 2004 samt den del av 
1% reserven, 4 mkr, som även den var riktad till förskoleutbyggnad genererar ett 
överkott om ca 2,5 mkr. 
 
Av dessa 2,5 mkr begär barn- och ungdomsförvaltningen att få upplösa 2,0 mkr redan 
under våren, senast den 30 april 2004, för att till rektorsområdena tillföra medel som 
kan ge kvalitetsförbättringar i skolan samt för att kompensera de övertimmar som 
förskolorna producerar mot budget och för att stimulera en effektivare lokalhantering. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att 2 mkr ur nämndens reserv används för kvalitetsförbättringar i skolan samt  
för att kompensera de övertimmar som förskolorna producerar mot budget och för att 
stimulera en effektivare lokalhantering.  
 
Yrkanden 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget samt yrkar 
följande tilläggsattsats: 
att barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vid nämndens 
junisammanträde återrapportera hur medlen använts. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget.  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att 2 mkr ur nämndens reserv används för kvalitetsförbättringar i skolan samt  
för att kompensera de övertimmar som förskolorna producerar mot budget samt för 
att stimulera en effektivare lokalhantering  
 
att uppdra åt förvaltningen att vid nämndens junisammanträde återrapportera hur 
medlen använts. 
  
_________________
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  2003.420 630 
 

A Ottosson § 23 
S Petersson Förutsättningar och villkor för start av enskild förskola; föräldrakooperativ 
S Ohlsson 
Akten Vid medgivande om tillstånd för och bidrag till föräldrakooperativ förskola skall 

vid handläggning av ansökan beaktas om kommunen kan lösa behovet av 
förskoleverksamhet i etableringsområdet inom befintlig verksamhet. En bedömning 
görs av om start av enskild verksamhet påverkar personalsituationen i befintlig 
verksamhet; t ex om övertalighet kommer att uppstå. 
 
För att barn-och ungdomsnämnden i sitt planeringsarbete ska ha möjlighet att beakta 
nyetablering av förskolor, ska ansökan om bidrag ha inkommit senast den 1 januari 
alternativt den 1 augusti.  
 
Tillstånd  
Förvaltningschefen beslutar om tillstånd för enskild förskoleverksamhet samt 
återkallande av tillstånd. 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ska ligga till grund för bedömning av 
kvalitetskraven vid tillståndsprövning av enskilda förskolor. Av ansökan om tillstånd 
ska framgå hur förskolan ska arbeta för att uppfylla kraven på god kvalitet och 
säkerhet. 
 
Bidrag 
Kommunen kan lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet om skollagens krav 
uppfylls och under förutsättning att förskolans avgifter följer lagstiftningen för 
maxtaxan. Förvaltningschefen kan besluta om bidrag ska lämnas till enskild förskola 
med upp till ett (1) år. Beslut som omfattar fler än ett (1) år fattas av barn-och 
ungdomsnämnden.  
Bidragsbeloppet bör inte oskäligt avvika från kommunens kostnad för motsvarande 
verksamhet. Storleken på bidraget fastställs för ett kalenderår i taget och beslutas 
ensidigt av barn-och ungdomsnämnden.  
 
Huvudmannaskap  
Huvudmannaskapet för bidragsfinansierad enskild verksamhet åvilar bidrags-
mottagaren.  
 
Skadeståndsansvar 
Vid bidragsfinansierad enskild verksamhet åvilar skadeståndsansvaret 
bidragsmottagaren. Huvudmannen ska ha ett heltäckande försäkringsskydd för 
verksamheten. 
 
Arbetsgivaransvar 
Bidragsmottagaren har i egenskap av huvudman för den enskilda förskolan 
arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar.  
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Placering av barn i föräldrakooperativ förskola 
Placeringar av barn i föräldrakooperativet skall göras enligt följand kriterier: 
- verksamheten skall vara öppen för alla; dvs icke diskriminerande 
- föräldrarna skall vara medlemmar i föreningen 
- barnet skall vara anmält till kommunens barnomsorgskö varifrån placeringar sker 
 enligt gällande regelverk. 
 
Tillsyn 
Enskilda förskolor står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs. 
Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och 
ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. 
Vid tillsyn bedöms om brister finns som påverkar förskolans tillstånd. 
 
Avveckling av enskild förskola. 
Kommunen har inget arbetsgivaransvar för personal i enskild verksamhet. 
I händelse av att förening som driver enskild verksamhet upplöses, omplaceras barn 
som är placerade i denna till annan förskoleverksamhet. Detta sker med samma förtur 
som när kommunal verksamhet upphör. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  redovisade förutsättningar och villkor ska gälla för start av enskild förskola;  
föräldrakooperativ. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Särskilt yttrande 
Arto Valtonen (v) lämnar särskilt yttrande, vilket bifogas protokollet. 
 

 ________________



 Ärende:  Särskilt yttrande 
  
   I samband med att frågan om föräldrakooperativa förskolor väcktes i BUN 
   efterlös undertecknad en allmän analys av vad skillnaderna är mellan 
   kommunala förskolor och föräldrakooperativa. Jag uppfattade även utifrån 
   mötet i BUN att en sådan analys skulle göras.  
   Några frågeställningar som kunde vara aktuella för en sådan analys var att 
   fundera på vad som hände med vem som har ansvar för arbetsmiljö, vad som 
   händer med offentlig insyn (offentlighetsprincipen) och om 
   föräldrakooperativ passar för alla. Jag undrade även hur kontinuiteten och 
   kunskapsöverföringen sker, då föräldrarna efter några år försvinner ur 
   kooperativet när deras barn kommer upp i skolåldern. 
   Min utgångspunkt med att belysa dessa och eventuella andra skillnader är och 
   har varit att identifiera och diskutera problem/möjligheter. Först därefter 
   är det enligt mitt tyckande lämpligt att se hur man ska bygga upp den nya 
   modellen med föräldrakooperativ, det vill säga "regelverket".  
   Utifrån eget huvud och kunskap kan jag befara, därmed inte sagt att detta är 
   en universiell sanning, att det för ett föräldrakooperativ kan vara 
   problematiskt att hantera personal- och arbetsmiljöfrågor, då man som medlem 
   i ett föräldrakooperativ gör arbetet på sin "fritid". Jag hyser även en 
   farhåga att de som blir nyttjar möjligheten att bilda föräldrakooperativ är 
   de "driftigaste", snarare än den ensamstående mamman/pappan. 
    
   Med en analys hade förmodligen flera av dessa frågeställningar kunnat 
   belysas i ett tidigt skede och därmed hade det givits möjlighet att parera 
   för dessa problem. Eftersom föräldrakopperativ har funnits under flera år, 
   bland annat i vår egen kommun, så bör det finnas erfarenheter och även 
   forskning att ta del av. 
    
   En analys hade även, vill jag påstå, kunnat visa på "goda" skillnader mellan 
   de olika driftsformerna, då föräldrakooperativ lockar fram föräldrarnas 
   kunnande och engagemang. 
    
   Jag kan bara beklaga att analysen inte gjordes. I en förlängning innebär det 
   att man i det politiska rummet alltid ska se till att ha skriftligt på vad 
   som utlovas. 
    
   Arto Valtonen 
   Ledamot BUN för vänsterpartiet i Karlskrona 
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  2003.104 619 
 

A Ottosson § 24 
C Höglund Återremitterat ärende angående integrationsplan för barn- och  
Akten ungdomsnämnden 2004 

 
Anita Ottosson redovisar hur det återremitterade ärendet beretts. 
 
Förslag till integrationsplan redovisas. Integrationsplanen är ett komplement till barn- 
och ungdomsnämndens skolplan 2004-2006 och skall genom attitydundersökningar 
visa på ständiga förbättringar avseende de områden som berör skolplanens 
integrationsdirektiv. 
 
Integrationsmål  
1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grundläggande värdena. Allt arbete ska 
genomsyras av dessa. Detta innebär att alla som arbetar för och i skolan måste dela 
den värdegrund som uttrycks i läroplanerna och i FN:s barnkonvention. 

 
2. Förvaltningsövergripande informationsmaterial ska översättas till de fyra 
vanligaste främmande språken i kommunen; engelska, albanska, serbokroatiska och 
arabiska. 
De dokument som avses är 
- Barn-och ungdomsnämndens skolplan  
- Regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i 
 Karlskrona kommun  
- Barnomsorgstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Karlskrona 
 kommun. 
 
3. För att bryta etniska låsningar och hinder ska varje rektorsområde årligen ge 
möjlighet till individuella möten och samverkan mellan barn och ungdomar med olika 
kulturell bakgrund. 
 
4. Barn och ungdomar i Karlskrona ska få kännedom om såväl det egna som andras 
kulturarv. 

 
Uppföljnings- och utvärderingsplan 
Redovisas i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar. 
Uppföljning av integrationsdirektiv – möten mellan barn och ungdomar med olika 
kulturell bakgrund. 

 
Centrala undersökningar 
Attitydundersökning för elever/föräldrar i år 5 och 9 vartannat år. 
Årlig uppföljning av informationsmaterial som ska översättas till de fyra vanligaste 
främmande språken i kommunen.  
Förteckning över goda exempel på utvecklingsarbeten. 
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Yrkande 
Karin Landquist (kd) yrkar att målet i integrationsplanen skall vara: 
Alla barn och ungdomar i Karlskrona kommun ska uppleva gemenskap och 
samhörighet oavsett etnisk, kulturell eller social bakgrund och att attitydunder- 
sökningar skall vara delmål. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Karin Landquists ändringsförslag. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Karin Landquists förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att som Mål i integrationsplanen ha att alla barn och ungdomar i Karlskrona kommun 
ska uppleva gemenskap och samhörighet oavsett etnisk, kulturell eller social 
bakgrund 
 
och som Delmål:  attitydundersökningar som genomförs vartannat år för skolår 5 
respektive skolår 9 ska visa på ständiga förbättringar avseende de områden som berör 
skolplanens integrationsdirektiv. 

 
I övrigt beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
________________ 
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§ 25 
Kurser och konferenser 
 
Kvalitetsdag 11 maj 
Anita Ottosson informerar om en kvalitetsdag avseende förskolan den 11 maj 2004 
på Gullberna. Det blir en heldag för rektorer, verksamhetspersonal, förvaltning och 
barn- och ungdomsnämnden i olika konstellationer. 
 
Inbjudan delas ut.  
Anmälan om deltagande ska göras senast den 23 april till Anita Ottosson. 
 
___________________   
 
Inspirationsvecka  
Schema för vecka 14 som är en inspirationsvecka delas ut. Under dessa dagar 
kommer det att handla om exempelvis, NO och miljö, hälsa i olika former. 
levandegöra undervisningen, lekens dag, musikens-dansens-teaterns dag. 
 
___________________ 
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§ 26  
Övriga ärenden 
 
1. Minnestal Sture Pettersson begravning 
 
Bo Palmgren har som representant för barn- och ungdomsnämnden närvarat vid  
Sture Petterssons begravning och minnesstund. Kurt Edvinsson och Anja Eklund 
representerade förvaltningen. 
 
Bo Palmgren representerade nämnden och i sitt minnestal efter den fina och ljusa 
begravningshögtiden höll han ett minnestal där han poängterade Sture Petterssons 
känsla för barnen, där hans förhållande till eleverna var unikt. Sture Pettersson var  
en färgstark ledare som dessutom förde en framgångsrik kamp mot nazismen i 
skolorna. 
 
Ordföranden tackar Bo Palmgren för hans insatser som nämndens representant 
vid högtidligheterna. 
 
_____________________ 
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§ 27 
 Meddelanden 

 
Tekniska nämnden 2003.358 291 
 § 11 
 Anslagsframställan och investerings- 
 tillstånd för förbättringar i Rosenfeldtskolan. 
 
Skolverket 2003.184  
 Angående ansökan om godkännande och 
 rätt till bidrag för en fristående grundskola i  
 Karlskrona kommun, Kunskapsskolan i 
 Sverige AB. 
 Beslut: Skolverket avskriver ärendet. 
 
Skolverket 2004.88 619 
 Angående tillsyn av simkunnighet m m. 
 
Myndigheten för skolutveckling 2004.93 619 
 Angående mer fysisk aktivitet under skol- 
 dagen. 
 
Arbetsmiljöverket 2003.341 291 
 Svar på inspektionsmeddelande angående  
 Sunnadalsskolan. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 2004.94 420 
 Redovisning av miljömålsarbetet i Blekinge 
 län. 
 
Länsrätten i Blekinge län 2003.464 042 
 Yttrande från Helen Svensson m fl över 
 barn- och ungdomsnämndens yttrande 
 angående  laglighetsprövning av bidrag till 
 friskola. 
 
Till Länsrätten i Blekinge län 2004.48 623 
 Karlskrona kommun vidhåller sitt beslut 
 att ej bevilja extra skolskjuts för elever 
 mellan Tullskolan och Möcklö. 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2003.351 214 
 Yttrande över detaljplan för Munspelet, 
 20 villor. 
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Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.84 214 
 Yttrande över planprogram för Senoren 
 9:11, m fl. 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.87 214 
 Yttrande över detaljplan för Allatorp 5:1. 
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde 2003-11-17,
 2003-12-11 samt  2004-01-28. 
 
_________________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 28 april 2004 
 
§ 28 Aktuell information 
 1. Redovisning av sjukfrånvaron 
 2.  Personuppgiftslagen 
 3. Handikappolitiska programmet 
 
§ 29 Delegeringsärenden 
 
§ 30 Budgetuppföljning per den 31 mars 2004 
 
§ 31 Återremitterat ärende om IT-strategi i skolan 
 
§ 32 Tillsättning av tjänst som rektor i Jämjö Östra rektorsområde  
 
§ 33 Val av representant till folkhälsoråd 
 
§ 34 Kvalitetsredovisning för år 2003 
 
§ 35 Kurser och konferenser 
 1. Öppen föreläsning kring positivt föräldraskap 
 2. Utbildningsdag kring kvalitet i förskolan 
 3. Teaterföreställning 1943 
 
§ 36 Övriga ärenden 
 1. Investeringstillstånd Rosenfeldtskolan 
 2. Försäkringsfrågor m m 
 3. Reviderad lokalplan   
 
§ 37 Meddelanden 
 
_______________
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Plats och tid  Barns- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal 
  kl 08.30 - 11.55 
 
Beslutande  Magnus Johansson (s) ordförande 

  Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande (fr 09.05) 

  Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande  

  Roland Andréasson (s) 
  Eva-Britt Dahlström (s) 
  Eva-Marie Malmgren (s) 
  Jeanette Petersson (s) 
  Johan Elofsson (m) 
  Jan-Olof Petersson (fp) 
  Bo Palmgren (c) 
  Arto Valtonen (v) 
  Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) 
             Per Gerdstigen (m)  t o m  09.50    
    Lennart Svantesson (kd) 
 Peter Christensen (c) fr 10.05 

   
Ersättare Peter Christensen (c) 09.15-10.05 

  
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Viveca Syrén-Åkesson IT-pedagog 
 
Utses att justera Annicka Engblom 
 
Justeringens tid och plats      Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-05-10 kl 13.00  
 
Under- Sekreterare      ______________________________ Paragrafer 28-37 
skrifter       
 Ordförande     ______________________________ 
 
 Justerare      ______________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-05-11 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 28 
Aktuell information 
 

L Dehlin 1. Redovisning av sjukfrånvaron 2004.124 026 
Akten 

Information om sjukdagar per anställd och månad delas ut. 
Redovisningen avser januari-februari år 2002, 2003 och 2004. Resultatet visar 
färre antal sjukdagar dessa månader än under föregående år.  
 
Några gånger per år kommer sjuktalen att kompletteras med yrkeskategorier, 
genomsnittlig sysselsättningsgrad, fyllnads- och övertid, personalnyckeltal m m. 
 
Även åtgärder och insatser som görs för de sjukskrivna kommer att redovisas vid 
dessa tillfällen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
___________ 
 

K Edvinsson 2. Personuppgiftslagen 2004.160 005 
Akten 

Personuppgiftslagen (Pul) började gälla den 1 oktober 2001. Lagen reglerar hur   
personuppgifter behandlas i vår verksamhet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden är ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter i 
förvaltningen. Kanslichef Kurt Edvinsson är personuppgiftsombud. 
 
Kurt Edvinsson redovisar den information som anställda i förvaltningen har fått 
angående personuppgiftslagen, utöver den utbildning som skett om lagen. 
 
Informationen omfattar följande punkter. 
- Vad är en personuppgift? 
- Vad är behandling av personuppgift? 
- Vem är ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter i förvaltningen? 
- Vad är ett personuppgiftsombud? 
- Vem är personuppgiftsombud i barn- och ungdomsförvaltningen? 
- Vilka uppgifter har personuppgiftsombudet? 
- Varför personuppgiftsombud? 
- Vad krävs för att få behandla personuppgifter? 
- När får en arbetsgivare behandla personuppgifter? 
- Vad är samtycke ur lagens mening? 
- Vad är känsliga uppgifter? 
- När får man behandla känsliga uppgifter? 
- När får man behandla personnummer?  
- Vad gäller vid överföring av personuppgifter på internet? 
- När skall information om personuppgiftsbehandling lämnas till den registrerade? 
- Vilken information skall lämnas ut? 
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- Vad gäller vid behandling av uppgifter om elevers hälsa? 
- Vad gäller vid behandling av uppgift om elevers modersmål? 
- Vad gäller för klasslistor? 
- Vad gäller vid publicering på internet? 
- Hur länge skall elevuppgifter bevaras i det elevadministrativa systemet? 
- Lärares behandling av personuppgifter. 
- Anmälan om behandlingar/register. 
 
Kurt Edvinsson redovisar olika register som finns inom förvaltningen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
_______________ 
 
3. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att rapportera. 
 
_______________    
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 § 29 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Vitesföreläggande, elevärende  S 2002.50 606 
 
Ansökan om ersättning till elevs skolgång i utlandet 2004.110 611 
 
Förordnande som tf förvaltningschef den 1 april 2004. 2004.135 023 
 
Beslut om ekonomiskt ansvar samt attesträtt för Säljö  2004.159 002 
barnkoloni fr o m 1 april 2004 och tillsvidare 
 
Anställningsavtal för vik rektor under tiden 19 mars - 2004.32 023 
12 april samt 13 april - 31 juli 2004. 
 
Beviljande av entledigande från tjänst som rektor 2004.149 023 
fr o m den 1 juli 2004. 
 
Beslut om lönetillägg för tiden 1 maj - 30 juni samt 2004.158 024 
1 augusti - 31 december 2004. 
 
Beviljad ledighet för elev vid Sunnadalsskolan under  
tiden 26 maj - 11 juni 2004.  
 
Beviljad ledighet för två elever vid Vedeby rektorsområde  
under tiden 29 mars - 23 april 2004. 
 
Beviljad ledighet för elev vid Vedeby rektorsområde under 
perioderna 6 februari - 13 februari samt 15 mars - 19 mars 
2004. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 vid Vedeby  
rektorsområde fr o m vecka 12 2004 tills utgången av  
skolår 9. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 vid Vedeby  
rektorsområde fr o m vecka 12 2004 tills utgången av  
skolår 9. 
 
Beslut om anpassad studiegång fr o m vecka 16 t o m vecka 
19 2004 för flicka i år 8 vid Vedebyskolan. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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 2004.83 042 
  

P Olsson § 30 
S Petersson Budgetuppföljning per den 31 mars 2004  
Kommunstyr. 
Akten Budgetuppföljningen som gjordes per februari 2004 visade att prognosen för barn- 
 och ungdomsförvaltningen per helår skulle sluta på ett nollresultat. Under mars 
 månad har inte denna prognos förändrats. 

 
Det nollresultat som prognostiserats är under förutsättning att de medel om 8 mkr 
som avsatts under kommunstyrelsens reserv för förskoleutbyggnad erhålls enligt 
tidigare beslut. I nuläget har förskoleutbyggnad motsvarande 7 avdelningar 
genomförts, vilket motsvarar en driftskostnad på ca 10 mkr. 
 
Vid nämndens sammanträde den 24 mars 2004 beslutades att 2,0 mkr av nämndens 
reserv skulle fördelas ut till verksamheten till kvalitetsförbättringar inom skolan, för 
övertimmar inom förskolan samt till att stimulera en bättre lokalanvändning. Detta 
arbete pågår just nu. 
 
Av nämndens investeringsbudget på 5,9 mkr har till mars månad nyttjats 0,6 mkr. 
 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna budgetuppföljningen per mars månad 2004. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
________________       
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  2003.465 005 

K Edvinsson § 31 
V Syrén- Återremitterat ärende om IT-strategi  i skolan  
Åkesson 
I Bergström Ärendet utgår för fortsatt beredning. Återkommer vid nämndens majsammanträde. 

 
________________ 
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P Olsson  § 32 
E Johansson Tillsättning av tjänst som rektor i Jämjö Östra rektorsområde  
A-L Trulsson 
S Larsson Till en ledigkungjord tjänst som rektor i Jämjö Östra rektorsområde hade vid  
Akten ansökningstidens utgång 10 sökande anmält sig. 

 
I samband med att tjänsten utannonserades angavs bl a följande. 
”Vi söker Dig som har pedagogisk utbildning och kompetens, är trygg i din chefsroll, 
har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat samt vilja att driva och utveckla 
verksamheten. Tjänsten är inriktad mot förskoleverksamheten.” 
 
Efter en första genomgång av de sökandes meriter bedömde presidiet, berörda 
rektorer, fackliga företrädare och förvaltningschefen  att Ulf Månsson, Elisabeth 
Johansson, Ola Gralvik och Birgitta Englund var de fyra mest meriterade. Dessa har 
varit kallade till  anställningsintervju. Därefter har Birgitta Englund återtagit sin 
ansökan. 
 
Vid en samlad bedömning är Elisabeth Johansson, 591002-3323, den bäst lämpade för 
tjänsten som rektor inom Jämjö Östra rektorsområde. Hon uppfyller i hög grad de krav 
som i annonsen ställs på tjänsteinnehavaren. Hon har ett stort kunnande och bred 
erfarenhet av förskoleverksamhet och har också i hög grad de personliga egenskaper 
som en rektor behöver besitta.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  förordna Elisabeth Johansson som rektor inom Jämjö Östra rektorsområde   
fr o m den 1 juni 2004 och tillsvidare.  
 
Propositionsordning och beslut 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
_______________ 
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  2004.98 001 

K Landqvist § 33 
Idrotts- o fritids- Val av representant till folkhälsoråd 
nämnden 
I Bergström Kommunfullmäktige har uppdragit åt idrotts- och fritidsnämnden att handlägga  
Akten folkhälsoarbetet. 

 
En styrgrupp benämnd folkhälsorådet föreslås inrättas, bestående av sex  
ledamöter; 3 politiker från kommunen och tre politiker från landstinget. 
Från kommunala facknämnder ska idrotts- och fritidsnämnden, miljö-och 
byggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden utse en representant vardera. 
Politikerna utses så att fördelningen på platserna sker enligt principen två 
representanter från majoriteten och en från minoritetspartierna från både kommun och 
landsting. 
 
Vid sammanträde i idrotts- och fritidsnämnden § 75/03 beslutade nämnden bl a 
att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden 
 att utse vardera en representant till folkhälsorådet. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att välja en representant till folkhälsorådet. 
 
Förslag 
Ordföranden meddelar, enligt överenskommelse med miljö- och byggnadsnämnden, 
att representanten från barn- och ungdomsnämnden skall väljas från borgerliga 
blocket. 
 
Annicka Engblom (m) föreslår att Karin Landqvist (kd) utses till representant. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att Karin Landqvist (kd) väljes som barn- och ungdomsnämndens representant 
i folkhälsorådet.  
 
_________________     
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  2004.162 619 

A Ottosson § 34 
A Eklund Kvalitetsredovisning för år 2003 
R som rapport 
Akten Anita Ottosson informerar om kvalitetsredovisning för Karlskrona kommun, barn- 
 och ungdomsförvaltningen år 2003. 

 
Barn-och ungdomsförvaltningens verksamhet är fördelad på 12 rektorsområden med 
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Särskolan utgör därutöver ett eget 
rektorsområde. Basen i barn- och ungdomsförvaltningens organisation är 
rektorsområdet. Helhetssynen på barns och ungdomars lärande är grunden för hur 
organisationen utformas. 
 
Förskoleverksamheten omfattade under redovisningsåret 2 500 barn. I grundskolan 
och förskoleklassen fanns 6 227 respektive 575 barn fördelade på 35 enheter och i 
särskolan var antalet barn/elever 155. I kommunen finns också fem friskolor samt tio 
enskilda förskolor, varav några även bedriver fritidshem. 
Antalet anställda i barn- och ungdomsförvaltningen uppgick under år 2003 till totalt 
1752 årsarbetare. 
 
Kvalitetsredovisningen omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass 
och grundskola. 

 
MÅL 
Under år 2003 har en ny skolplan arbetats fram som gäller från januari 2004. Fram till 
dess prolongerades Skolplan 2000 – 2002. 
De kommunala målen finns formulerade som sju prioriterade områden i skolplanen. 
Inom respektive område finns åtgärder som ska vidtas på varje rektorsområde. Vissa 
åtgärder ska vara genomförda vid en angiven tidpunkt. Övriga är åtgärder som ska 
vidtas kontinuerligt. 
 
Prioriterade mål 
Enligt gällande skolplan ska barn- och ungdomsnämnden årligen peka ut områden, 
som särskilt ska vara föremål för uppföljning eller utvärdering. 
Under år 2003 granskas särskilt områdena Barn och ungdomar – inflytande och 
ansvar, Lärande och utveckling samt Föräldrar – inflytande och ansvar. 
 
Övriga måldokument 
Med hänvisning till den gemensamma utvärderings- och kvalitetsmätningsplan som 
barn- och ungdomsnämnden fastställt för 2003 är utöver skolplanen följande 
måldokument berörda: 
- Barnkonventionen 
- Skollagen 
- Läroplanerna 
- Hälso- och sjukvårdslagen 
- IT-strategi (bilaga till skolplanen) 
- Personalpolitiskt program 
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Organisation för insamling av resultat och utvärdering 
Barn-och ungdomsnämnden fastställer årligen en uppföljnings- och utvärderingsplan. 
Planen innehåller vissa delar som återkommer varje år, medan andra delar avser att 
komplettera helhetsbilden från tidigare års kvalitetsarbete. Övergripande ansvar för 
utvärderingsplanens genomförande har den centralt placerade utvecklingsfunktionen. 
Detta arbete förutsätter samarbete mellan rektorsområdena och övriga funktioner 
inom barn- och ungdomskontoret. 
 
De metoder som används för att inhämta uppfattningar, attityder och värderingar 
kring måluppfyllelsen är verksamhetsbesök, enkäter, möten och intervjuer i stor eller 
liten grupp samt enskilda samtal. Friskolor och enskild förskoleverksamhet i 
kommunen deltar i vissa undersökningar och delges resultaten. 
 
Utöver rapportserien finns material med personalstatistik, redovisning av 
sjukfrånvaro, betygsstatistik, sammanställning av resultat från klassdiagnoser årskurs 
2, 5 och 7 i svenska, matematik och engelska, grundläggande diagnostiskt prov för 
årskurs 1 (höstprovet) samt språktest för 6-åringar, ekonomiska nyckeltal samt 
kvartalsvisa redovisningar av kö och efterfrågan till barnomsorg. 
 
Resultat som sammanställs enligt ovan, utgör tillsammans med rektorsområdenas 
kvalitetsredovisningar grunden till kvalitetsredovisningen på kommunnivå. 

  
Målområde - Barn och ungdomar, inflytande och ansvar 
Generellt ger svaren från eleverna en mer positiv bild av skolan än vid 
attitydundersökningen år 2001. Flickors och pojkars svar är överlag samstämmiga 
även om flickorna generellt svarar något mer positivt.  
 
Målområde - Lärande och utveckling 
Jämfört med kvalitetsredovisningen från år 2002 är årets redovisning mer optimistisk 
avseende området Lärande och utveckling. Även om önskemål finns om mer resurser, 
så ligger tonvikten mer på vad som har kunnat genomföras och vad som är under 
utveckling. 
 
Målområde - Föräldrar, inflytande och ansvar 
Genomgående redovisas ett ökat och ökande föräldraengagemang och att föräldrarnas 
insyn och delaktighet har blivit större. En bidragande orsak är användandet av 
individuella utvecklingsplaner och portfolio som även haft en positiv inverkan på 
utvecklingssamtalen. Annat som utvecklat kontakten mellan skola och hem är 
elevbok, loggbok och liknande med information från skolan. Dock finns exempel 
där språksvårigheter lägger hinder i vägen för föräldrarnas medverkan och insyn. 
 
Målområde Kompetensutveckling 
Att skapa resurser för att utveckla kompetens hos personal kommer barnen i 
kommunens skolor tillgodo då deras pedagoger blir mer professionella. Mer än 
75 % av de som deltog i kompetensutvecklingsdagar är nöjda. 
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Mål 3 medel har möjliggjort arbete kring strukturering av den långsiktiga 
kompetensutvecklingen. Delaktigheten från rektorsområdena har gjort att 
programutbudet varit väl förankrat och grundat i behov eller önskemål från 
deltagarna.  

 
SAMMANFATTNING 
Årets kvalitetsredovisning tyder på att alltfler enheter börjat hitta strukturerade 
former för att redovisa sitt arbete från mål till resultat. En förändring är att de mål 
som redovisas till stor del är de som finns i läroplanen och därmed i hög omfattning 
formulerade som strävansmål. Arbetslagen diskuterar återkommande resultat kopplat 
till mål, och allt fler ser kvalitetsredovisningen som ett verktyg som de har nytta av i 
det dagliga arbetet. 
 
I anslutning till att rektorsområdenas kvalitetsredovisningar var klara arrangerades en 
dag för fördjupning i arbetet med detta. Syftet med dagen var att ta fasta på att  
vi lär av varandra - att kunskap kan skapas i mötet mellan människor. Arrangemanget 
skall utvecklas och återkomma vid kommande redovisningar. 
 
Fortfarande saknas Analys och Bedömning av måluppfyllelse i mellan 22 - 26 % av 
redovisningarna. Generellt saknas också beskrivningar av hur rektorsområdena 
organiserar och systematiserar uppföljning och utvärdering av verksamheten. 
Rektorsområdenas kvalitetsredovisningar analyseras och bedöms inom den centrala 
utvecklingsfunktionen. De styrkor och brister som framkommit i analysarbetet 
återförs till respektive enhet genom återföringsrapport. 
 
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. 
 
Kvalitetsredovisningen kommer att ingå i barn- och ungdomsnämndens rapportserie 
2004. 
 
Kontaktpolitikerna kan beställa redovisningarna från rektorsområdena per mail av 
Ingrid Bergström. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna och fastställa förvaltningens Kvalitetsredovisning år 2003.   
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
______________ 
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§ 35 
Kurser och konferenser 
 
1. Öppen föreläsning kring positivt föräldraskap 
 
En öppen föreläsning med Lars Lindsjö anordnas den 4 maj 2004 kl 19.00-21.00 
på Konserthuset i Karlskrona. Föreläsningen handlar om  Att våga sätta gränser för 
barn och ungdomar. Fri entré. 
Inbjudan har skickats ut med handlingarna inför nämndens aprilsammanträde. 
 
_______________   
 
 
2. Utbildningsdag kring kvalitet i förskolan 
 
Ordföranden meddelar att  konferensen den 11 maj på Gullberna Park, 
Utvecklingscentrum, kring kvalitet i förskolan har inställts pga för få anmälda 
deltagare. Eventuellt återkommer konferensen till hösten. 
 
________________ 
   
3. Teaterföreställning 1943 
 
Ordföranden påminner om premiären på teaterföreställningen 1943 den 7 maj 
kl 13.00 i Sparresalen. Teatern är producerad av Sunnadalsskolans elever. 
Inbjudan är utsänd med handlingarna inför aprilsammanträdet. 
 
_________________ 
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§ 36 
Övriga ärenden 
 
1. Investeringstillstånd Rosenfeldtskolan 
 
Förvaltningschefen informerar om framställan om investeringstillstånd för 
Rosenfeldtskolan avseende förbättringar i  kök m m. 
 
2. Försäkringsfrågor m m 
 
Förvaltningschefen informerar om att diskussioner pågår med tekniska förvaltningen 
om hyressättning, självrisker och ersättningar vid skador, inbrott och dylikt. 
 

S Olsson 3. Reviderad lokalplan 
I Bergström 

Jan-Olof Petersson (fp) önskar en genomgång av den lokalplan som fastställdes 
år 1999 för en jämförelse med nuläget. 
 
________________ 
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§ 37 
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 2003.119 042 
 § 48 
 Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona 
 kommun. 
 
Kommunstyrelsen 2003.119 042 
 § 49 
 Personalbokslut år 2003 för Karlskrona 
 kommun. 
 
Kommunstyrelsen 2004.83 042 
 § 53 
 Budgetuppföljning februari månad 2004. 
 
Kommunfullmäktige  2004.133 005 
 § 37 
 Investeringstillstånd för migrering av 
 teknisk plattform. 
 
Kommunfullmäktige  2003.119 042 
 § 39 
 Bokslut år 2003 för Karlskrona kommun- 
 koncern.  
 
Tekniska nämnden 2003.179 611 
 § 18 
 Anslagsframställan och investeringstillstånd 
 för förskoleutbyggnad m m i Jämjö, 
 Tullområdet, Lyckeby, Rödeby, Tving, 
 Spandelstorp och Nättraby. 
 
Myndigheten för skolutveckling 2004.153 619 
 Beslutsmeddelande om fördelning av bidrag
 till sommarkurser i naturvetenskap och 
 teknik för flickor sommaren 2004. 
 Myndigheten har beviljat kommunen 15.000 
 kronor. 
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003.470 214 
 Yttrande i granskningsskedet över detaljplan 
 för Karlskrona 5:23, ny förskola Hästö. 
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Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.131 214 
 Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för 
 Norra Backe, Verkö.   
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.134 214 
 Yttrande i samrådsskedet över detaljplan 
 för Wattrang 19,  ny bio. 
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.144 214 
 Yttrande i samrådsskedet över detaljplan 
 för Annebo 8. 

 
__________________ 
 

 
 
 
 
   



  26 maj 2004 
 
 
 
 
 Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
 den 26 maj 2004  
 

§ 38 Aktuell information 
 1.  Redovisning av sjukfrånvaron 
 2. Köredovisning 
 3. Utbyggnad inom barnomsorgen 
 4. Information om rektorstjänster 
 5. Handikappolitiska programmet 
 
§ 39 Delegeringsärenden 
 
§ 40 Återremitterat ärende angående IT-strategi i skolan 
 
§ 41 Delårsbokslut januari - april 2004 
 
§ 42 Förändringar i barnomsorgen i Skrävle 
 
§ 43 Förändringar i barnomsorgen i Torhamn 
 
§ 44 Yttrande över motion angående kommunalt självstyre att själv 
 bestämma subventionerna inom barnomsorgen 
 
§ 45 Yttrande över medborgarförslag om alla partiers rätt att medverka 
 i informationsaktiviteter i skolan 
 
§ 46 Fyllnadsval av personalrepresentanter till lokal styrelse i Sturkö skola 
 
§ 47 Kompletteringsval av kontaktpolitiker i nya rektorsområden 
 
§ 48 Kurser och konferenser 
 1. På tal om flickor och pojkar 
 2. Seminarium för barn- och ungdomsnämnden och rektorsgruppen 
 
§ 49 Övriga ärenden 
 1. Mail från Nättraby 
 2. Pedagogiska måltider 
 
§ 50 Anmälningsärenden 
 
_______________
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Plats och tid  Barns- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
  kl 08.30 - 14.00 
 
Beslutande  Magnus Johansson (s) ordförande 

  Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande frånv §§ 45-47 föredragn 

  Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande t o m § 47 föredragn 
  Roland Andréasson (s) 
  Eva-Britt Dahlström (s) 
  Eva-Marie Malmgren (s) 
  Jeanette Petersson (s) 
  Johan Elofsson (m) 
  Jan-Olof Petersson (fp) fr o m § 39 

  Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)   
  Karin Landquist (kd) 
  Bo Palmgren (c) 
  Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s)             
  Magnus Manhammar (s)  § 38 

  Lennart Svantesson (kd)  § 38 föredragn, §§38-50 beslutssmtr    
 Reine Svensson (v) §§ 39-50   
Ersättare Magnus Manhammar (s) §§ 40-50  

 Jörgen Aronsson (s) 
 Lennart Svantesson (kd) §§ 39-47 

 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Viveca Syrén-Åkesson IT-pedagog  
 
Utses att justera Eva-Britt Dahlström   
 
Justeringens tid och plats      Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-06-07 kl 10.30  
 
Under- Sekreterare      ______________________________ Paragrafer 38-50 
skrifter       
 Ordförande     ______________________________ 
 
 Justerare      ______________________________ 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-06-07 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 38 
Aktuell information 
  

L Dehlin 1. Redovisning av sjukfrånvaron 2004.124 026 
Akten 

Information om sjukdagar per anställd och månad delas ut. 
Redovisningen avser januari-mars år 2002, 2003 och 2004. Resultatet för 2004  
visar färre antal sjukdagar dessa månader än under år 2003.  
 
Inventering och insatser kommer att göras för städ- och kökspersonal vad gäller 
utrustning m m. 
 
I juni kommer sjuktalen att kompletteras med yrkeskategorier, genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, fyllnads- och övertid, personalnyckeltal m m. 
 
Även åtgärder och insatser som görs för de sjukskrivna kommer att redovisas. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_______________     
  
 

S Ohlsson 2. Köredovisning 2004.123 611 
Akten 

Köredovisning t o m april månad 2004 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga 
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är 109 
barn. Samtliga har dock erbjudits plats på rimligt avstånd, men valt att avvakta tills 
eftersökt plats kan erbjudas. Ett fåtal har ej fått erbjudande om plats pga sena 
ködatum. Framtida känd väntelista t o m  januari månad 2005 är 480  barn, varav 50 
till kooperativ. Då många barn övergår från förskola till skolbarnsomsorg i augusti 
bedöms behovet av platser kunna tillgodoses. 
Av den totala kön fram t o m januari månad 2005 önskar 88  placering under 
arbetslöshet och 29 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 5 barn i passiv 
kö. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 8 barn och framtida känd väntelista t o m 
januari månad 2005 är 29 barn, varav 3 till kooperativ.  
4 barn önskas placeras under arbetslöshet. Dessutom finns 12 barn i passiv kö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
________________ 
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forts § 38 
 

S Ohlsson 3. Utbyggnad inom barnomsorgen 
 
Rödeby rektorsområde kommer att nyttja Smörblommans förskola  på Kungsmarken 
för cirka 1,5 avdelning. 
 
I Nättraby kommer de två verksamheterna att vara kvar tillsvidare, dvs en 
förskoleavdelning  på Hallengrensvägen och öppen förskola i Åstugan. 
 
Utbyggnaden i Tving blir klar i november. Rektor har önskemål att som provisorium  
få nyttja Tvings Folkets hus från augusti. 
 
Därutöver håller tekniska förvaltningen på att se över möjligheterna till alternativa 
permanenta lokaler i flera områden. 
 
_________________   
 
 

P Olsson 4. Information om rektorstjänster 
 
Förvaltningschefen meddelar följande beträffande rektorstjänster. 
- Tjänsten som rektor i Jämjö västra rektorsområde (Ramdala-Skrävle) kommer att 
utannonseras. 
- Fyra sökande kommer att kallas till intervjuer avseende tjänsten som rektor för 
särskolan/resursskolan. 
 
_______________   

   
 
S Ohlsson 5. Handikappolitiska programmet 

 
Inget nytt finns att rapportera.  
 
_______________   
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 § 39 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Vitesföreläggande - sekretessärende  S2002.50 606 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 7 i  2004.4003 606 
Jämjö Östra rektorsområde    
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 i 
Rödeby samverkansområde fr o m tiden 2003-03-01 
och tillsvidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 i 
Rödeby samverkansområde under tiden 2003-09-20 
- 2004-05-04 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 i 
Rödeby samverkansområde under tiden 2004-03-29 
- 2004-04-23 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 i 
Rödeby samverkansområde fr o m 2004-03-29  
och tillsvidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 i 
Rödeby samverkansområde fr o m 2004-03-31 
och tillsvidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 i 
Rödeby samverkansområde under tiden 2004-04-01  
- 2004-04-22 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 i 
Rödeby samverkansområde under tiden 2004-04-15 
- 2004-05-15 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 i 
Rödeby samverkansområde under tiden 2004-04-16  
- 2004-05-23 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_____________________ 
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 2003.465 005 
 

K Edvinsson § 40 
V Syrén- Återremitterat ärende angående IT-strategi i skolan 
Åkesson 
Policypärm Bakgrund 
Akten Utbildningsområdet är ett av de viktigaste insatsområdena i Karlskrona kommun. En 
 väl fungerande utbildningssektor har betydelse för näringslivs- och sysselsättnings-
 utvecklingen, men är också en viktig faktor för att öka kommunens attraktivitet som 
 boendeort. 

  
IT har inte kommit för att ersätta den traditionella undervisningen i skolan. Det gäller 
istället att hitta en bra balans mellan traditionella arbetsformer och användningen av 
den nya informationsteknologin.  
 
Förslaget till nationell IT-strategin redovisas liksom de argument, som talar för att 
introducera och investera i IT i skolan: 
 
I förslaget till IT-strategi för skolan redovisas 
- Drift 
- Organisation/samverkan 
- Informationsåtkomst mellan skola/hem/elev, för elever och lärare, skolpersonal  
- Säkerhet - Kryptering  och autenticiering (inloggning)  
- Publicering 
- Juridik 
- Offentlighet/sekretess, Integritet – PUL – Publicering 

 - Policy för e-post och Internet 
- Lagring 
- Personlig dokumentation/Portfolio 
- Offentlig e-post 
- Licenser  
- Pedagogisk och administrativ nytta  
- Tillgänglighet för skolpersonal, elever och föräldrar 
- Flexibilitet exempelvis genom olika typer av terminaler och uppkopplingsplatser 
- Styrning/ledning 

 
IT-strategiska mål 
I förslaget redovisas IT-strategiska mål år 2006 för 
- Samtliga elever 

 - Samtliga pedagoger 
- Övrig skolpersonal 
- Samtliga föräldrar 

 - System, applikationer och pedagogik 
 - Tillgänglighet och infrastruktur 
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 IT-visioner  
 IT-visioner redovisas omfattande 
 - utveckling av olika samverkansformer lokalt, regionalt, nationellt och 
  internationellt 
 - organisatoriska förändringar i skolan för att utveckla och möjliggöra ett 
  flexibelt lärande 

- utveckling av tekniska lösningar 
- utveckling av IT-enhetens samarbete med andra kommuner 
- förankring av förändringar i verksamheten.  
 
Utvärdering och uppföljning 
Gemensamma utvärdering/uppföljningar avseende åren 2005-2008 redovisas. 
 
Handlingsplaner 
För att de tekniska investeringarna ska få önskad effekt måste strategin säkerställa 
en miljö som möjliggör pedagogisk utveckling av IT i skolan. Utvecklingen av IT i 
skolan ska bygga på ett kontinuerligt utvecklingsarbete vid varje skolenhet i kommunen.  
 
Ansvar 
Ansvaret för IT i skolan fördelar sig enligt nedan. 
- IT-tekniker placerade vid kommunens IT-enhet ansvarar för datakommunikation, 
 nätverk, lagrings- och e-postutrymmen. I datakommunikationen ingår anslutning 
 mot Internet.  
- Rektor har det pedagogiska huvudansvaret inom IT-området och har att se till att 
 målen i IT-planen uppfylls. 
- Pedagogen (arbetslaget) skall identifiera IT-behovet i den egna verksamheten samt 
 pröva metoder och modeller för att öka IT-användningen i det pedagogiska arbetet. 
- Skol-IT-tekniker ansvarar för installationer, uppgraderingar, service på hårdvaror,  
- Drifttekniker ansvarar för  E-postadministration, bedömningar av kvalitet och 
 prisvärda köp av hårdvara samt säkerhet. 
- IT-pedagoger/IT-utvecklare skall på uppdrag och/eller på eget initiativ stödja den 
 pedagogiska utvecklingen inom sitt geografiska område, informationsverksamhet, 
 kompetensutveckling, programrecensioner, licenser, samordning i IT-pedagogiska 
 frågor. 
- IT-ansvarig vid respektive rektorsområde sköter administration av system, 
 användarkonto, e-postadresser, felsökning/åtgärd, kontakt med IT-tekniker. 
 

 Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen 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 att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens majsammanträde. 
------------------- 
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Viveca Syrén-Åkesson redovisar de omarbetningar/ändringar som gjorts i texten 
efter önskemål av nämnden.  
     
Yrkanden 
Reine Svensson (v) och Marcel Abedini (mp) yrkar på återremiss av dokumentet 
med följande motivering. 
”Dokumentet ska ut på remissrunda till samtliga arbetslag i skolverksamheten. Det 
ska tjäna som diskussionsunderlag för och inhämta synpunkter från samtliga berörda. 
Tillsammans med dokumentet bör frågor av typen 
* Vad vill ni utveckla när det gäller IT? 
* Vilka problem ser ni idag när det gäller IT? 
skickas med.      
När synpunkter kommit in kan ett bättre och väl förankrat dokument tas fram.” 

Markus Alexandersson (s), Roland Andréasson (s), Bo Palmgren (c) och Jan-Olof 
Petersson (fp) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Bo Palmgren önskar lämna synpunkter på utvärderingen. Dessa kan lämnas till 
förvaltningschefen. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Votering 
Reine Svensson (v) begär votering. 
 
Voteringsproposition 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som biträder tjänstemanna- 
förslaget röstar ja, den som avslår tjänstemannaförslaget röstar nej. 
Följande röstar ja:  
Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Jens Petersson (s), 
Roland Andréasson (s), 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), 
Lennart Svantesson (kd). 
Följande röstar nej:  
Marcel Abedini (mp), Reine Svensson (v). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 13 ja-röster och 2 nej-röster beslutat i 
enlighet med tjänstemannaförslaget. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  anta ovanstående IT-strategi som inriktning fram till år 2006, samt  
att  handlingsplaner årligen upprättas och behandlas i samband med internbudget.  
 
Reservation 
Reine Svensson (v) och Marcel Abedini (mp) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
 
_______________   
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  2004.83 042 
  
P Olsson § 41 
S Petersson Delårsbokslut januari - april 2004 
Kommunstyr. 
Rapport Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 832,0 mkr 
Akten varav kommunbidrag 740,1 mkr. Övriga externa och interna intäkter utgör 91,6 mkr. 

 
Till 13 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelning delats ut 
536,6 mkr. 
 
Ekonomiskt ingångläge 2004 
Barn- och ungdomsnämnden har 2003 disponerat en nettobudget om 718 mkr.   
Bokslutet för 2003 visar en positiv budgetavvikelse om 0,9 % eller motsvarande  
+ 6,6 mkr. 
Investeringsutrymmet har under året varit 8,25 mkr av vilket 7,8 mkr har nyttjats. 
 
De största avvikelserna fanns inom verksamheterna: rektorsområden, lokaler, 
förvaltningsgemensamma kostnader, friskolor och enskild verksamhet, särskolan och 
skolskjutsar. 
 
Internbudget/Resursfördelning 2004 
Under 2004 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som 
togs fram till budget 2001.  Modellen skall ge rektorsområdena stabila budget-
förutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets 
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och regleras 
ekonomiskt per tertial. Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar 
som kommer under året. 
 
För 2004 har sammantaget 11,5 mkr budgeterats som reserv. En reserv om 4,5 mkr 
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1 %) enligt samma direktiv 
i enlighet med förslagna rationaliseringsåtgärder. 
 
Händelser under 2004 
Under 2004 har förskolan byggts ut med motsvarande ca 8 avdelningar. Detta har 
skett med utökningar i timmar inom befintliga avdelningar och hos familjedaghem 
samt vid ett flertal nya avdelningar i bl a Kungsmarken, Mariagården och Kakel-
ugnen, Spandelstorp och Nättraby. 
 
Prognos för 2004 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos slutar på -1,5 mkr. 
Underskott prognostiseras bl a vid särskolan med anledning av minskade intäkter och 
på de centrala kontona. Orsaker till de centrala underskotten är kraftigt höjda 
försäkringspremier, ökat storköksunderhåll, minskade intäkter vid utvecklings-
centrum, minskade ränteintäkter samt även mindre intäkter inom barnomsorgen i 
jämförelse mot budget. 
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De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden 
har redan tagits i bruk och en omfördelning av medel från reserver inom 
förvaltningen har gjorts för att täcka det behov som kan ses under 2004, totalt 14 mkr.  
 
Inför kommande år ser vi ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån befolk-
ningsprognos för Karlskrona kommun 2003-2012. Fram till i början av 2005 finns 
behov av drygt 100 nya förskoleplatser.  
 
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2004 finns ”inbakat” det riktade 
statsbidraget (ca 5 mkr). Statsbidraget avses gå till personalförstärkningar i skola och 
fritidshem. Av det ekonomiska läget i flertalet rektorsområden framgår att 
möjligheter till ökad personaltäthet som följd av elevminskningar är begränsad. 
I denna prognos har förutsatts att erhållna medel enligt beslutade ramar gäller. 
 
Sammanfattning 
I budget för 2004 äskades 19,7 mkr för den demografiska utbyggnaden av 
barnomsorgen. Beräkningen av det demografiska behovet har visat sig bli lägre och 
kostnaden beräknas vara 14 mkr. Av de 14 mkr har förvaltningen, hittills, 
omdisponerat 6 mkr och planerna för den reserv som finns under kommunstyrelsen 
på 8 mkr redan igångsatta.  
Dessutom har förvaltningen i sin helhet tagit den merkostnad som friskoleavgångarna 
ger om ca 4 mkr. Kvalitetsmässigt kan anpassningar som görs i rektorsområdena 
påverka undervisningen.  
 
Investeringsbudgeten 
Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 mkr. Till detta kommer 400 tkr som inte  
utnyttjades under 2003 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts.  
 
För utbyggnaden inom barnomsorgen under året finns ytterligare investeringsbehov 
motsvarande 1,6 mkr till inventarier. 
Av nämndens investeringsbudget har till och med april nyttjats 1,1 mkr.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1.att överlämna delårsbokslut för januari – april 2004 till kommunstyrelsen 
 
2.att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel till motsvarande5,5 
avdelningar, 0,7 mkr, av de 1,6 mkr som avsatts till demografisk utbyggnad inom 
förskolan överförs till nämnden 
 
3.att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå 

 nollresultat. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens majsammanträde. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget  
 
1.att överlämna delårsbokslut för januari – april 2004 till kommunstyrelsen 
 
2.att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel till motsvarande5,5 
avdelningar, 0,7 mkr, av de 1,6 mkr som avsatts till demografisk utbyggnad inom 
förskolan överförs till nämnden 
 
3.att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå 

 nollresultat. 
 
_________________
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 2004.202 611 
 

S Ohlsson § 42 
Rektor/Jä V Förändringar i barnomsorgen i Skrävle 
S Petersson 
Akten Om- och tillbyggnaden av Skrävle skola pågår och ska stå klar i sommar. Detta 

innebär bl a att dagbarnvårdarna får en bra lokal där också allmän förskola kan 
bedrivas. 
 
Skolledning, föräldrar och personal föreslår att dagbarnvårdarverksamheten och 
allmän förskola förändras till en integrerad förskole/fritidshemsavdelning. 
 
Ekonomiskt är denna förändring kostnadsneutral. Förändringen föreslås ske 
fr o m den 1 augusti 2004. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att förändra barnomsorgen i Skrävle till en förskola/fritidshemsavdelning 
fr o m den 1 augusti 2004. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens majsammanträde. 
 
--------------------- 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
____________   
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 2004.203 611 
 

S Ohlsson § 43 
Rektor Jä Ö Förändringar i barnomsorgen i Torhamn 
S Petersson 
Akten Barnomsorgen i Torhamn bedrivs idag dels på personalkooperativet Torlyckan och 
 dels på Torviken, som är en del av skolan. På bägge verksamheterna finns barn 
 mellan 1 och 12 år. 

 
Med anledning av personalförändringar och minskning av antalet fritidshemsbarn 
till hösten 2004 har skolledningen önskat förändra barnomsorgen på Torviken till en 
integrerad förskola/fritidshemsavdelning. 
 
Ekonomiskt är denna förändring kostnadsneutral jämfört med nuvarande 
organisation. Förändringen föreslås ske fr o m den 1 september 2004. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att förändra barnomsorgen på Torviken till en integrerad förskola/fritidshems- 
avdelning fr o m den 1 september 2004. 
 

 Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens majsammanträde. 
 
----------------------- 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 

 _______________  
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 2004.80 611 
 

S Petersson § 44 
Kommunfullm. Yttrande över motion angående kommunalt självstyre att själv bestämma  
S Ohlsson subventionerna inom barnomsorgen 
Akten 
   Kristdemokraterna har inkommit med en motion angående kommunalt självstyre att 
 själva bestämma subventionerna inom barnomsorgen. 

 
I motionen hänvisas till den kommunala självstyrelsen som är en viktig grundprincip i 
det svenska styrelseskicket och att det blir allt vanligare med specialdestinerade och 
detaljreglerade anslag till kommunsektorn. Vidare hänvisas till att namninsamlingar 
och folkomröstningar skett som ett uttryck för frustration över att den barnomsorgs-
form som valts inte är bidragsberättigad av staten.  
 
Kristdemokraterna vill att kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att Karlskrona 
kommun får bli en försökskommun där kommunen får rätt att fördela sina egna 
subventioner till barnomsorg på ett sådant sätt att det utifrån föräldrarnas önskemål 
kan komma alla barnfamiljer till del. 
 
Förslag till yttrande  
Förslaget i motionen beskrivs som ett alternativ till maxtaxa. Det innebär att 
ersättning till föräldrar som väljer en annan form för sin barnomsorg än den som 
kommunen erbjuder skall finansieras genom det statsbidrag som kommunen erhåller 
för maxtaxa. Villkoren för att erhålla bidrag är att kommunen tillämpar en taxa för sin 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som ligger inom de ramar som förord-
ningen (SFS 2001:160 ) anger. Finansiering av det som anges i motionen kan 
följaktligen inte göras med pengar som erhålls för maxtaxa. 
 
Den verksamhet som föreslås i motionen omfattas inte av det som i skollagen 
definieras som förskoleverksamhet. För att ta ställning till om det som föreslås i 
motionen kan vara ett alternativ till förskoleverksamhet, krävs ett omfattande 
utredningsarbete. 
 
Det är enbart avseende effekterna inom barnomsorgen som det bedöms som en fråga 
för barn- och ungdomsförvaltningen. 

 
 Tjänstemannaförslag 

Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att effekterna inte är utredda och föreslår  
barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
att till kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan  och 
 
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
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 Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 
vid nämndens majsammanträde. 
 
--------------------------     
 
Protokollsanteckning 
Annicka Engblom (m) deltar ej i beslutssammanträdet, men framför sitt bifall till 
motionen. 
 
Yrkanden 
Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m) och Bo Palmgren (c) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer Markus Alexanderssons bifall till tjänstemannaförslaget mot  
Jan-Olof Peterssons m fl bifall till motionen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda 
med hänvisning till att barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att effekterna inte är 
utredda beslutat   
  
att till kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan  samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
_____________  
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 2004.107 109 
 
 
    

A Ottosson § 45 
Kommunfullm. Yttrande över medborgarförslag om alla partiers rätt att medverka i 
Akten informationsaktiviteter i skolan 

 
Medborgarförslag har lämnats av Barbro Björklund angående rätten för politiska 
partier att medverka i informationsaktiviteter i kommunens skolor. 
 
Förslaget innebär  
att  Kommunfullmäktige beslutar att alla partier som finns invalda i Karlskrona 
       kommunfullmäktige, Blekinge Läns landstingsfullmäktige eller Sveriges riksdag 
       garanteras rätten att, på lika villkor, medverka i informationsaktiviteter i 
 kommunens skolor. 
 
I förslag till yttrande redovisas att Myndigheten för skolutveckling på regeringens 
uppdrag tagit fram skriften ”Politik i skolan”. Skriften ska vara ett stödmaterial för att 
främja positiv utveckling av samarbetet mellan skolan och politiska organisationer av 
olika slag. Materialet tar sin utgångspunkt i skolans demokratiska uppdrag vars mål är 
att få ett samhälle med demokratiska människor som kan och vill rösta.  
När det gäller regler för skolans politiska omvärldskontakter menar Myndigheten för 
skolutveckling att det framförallt är de medborgliga fri- och rättigheterna, såsom de 
uttrycks i grundlagarna, som är av intresse.  
 
De grundlagar myndigheten åsyftar är 
- Åsiktsfriheten  
- Yttrandefriheten  
- Tryckfriheten  
- Mötesfriheten. 
 
I yttrandet redovisas vad dessa lagar innebär för skolans del. 
Skolans ledning ska medverka till att lagstiftningens intentioner följs och har 
samtidigt ett särskilt ansvar för att allmän ordning upprätthålls på skolans område. 
Skolans ledning har även ett ansvar för att säkerställa att ingen personal eller elev 
upplever kränkningar på skolan.  
 
Barn-och ungdomsnämndens ställningstagande  
Med ledning av det som framförs av Myndigheten för skolutveckling är barn- och 
ungdomsnämndens ställningstagande att medborgarförslaget inte ska bifallas. 
Ansvaret för att skolans uppdrag fullgörs ligger på rektor, och det är på den enskilda 
skolan som verksamheten utformas och organiseras för att eleverna ska nå målen i 
läroplaner och kursplaner. 
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 Tjänstemannaförslag 

Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget samt 
 
att  yttrande över medborgarförslaget därmed är lämnat. 
 

 Beslutsförslag 
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_____________      
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 2003.67 610 
 

K Edvinsson § 46 
I Bergström Fyllnadsval av personalrepresentanter till lokal styrelse i Sturkö skola  
Sturkö lokala 
styrelse Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola i 
Akten Sturkö skola. Valet skedde 2003-11-03 och omfattar tiden fram till 2004-11-01 
 respektive 2005-11-03. 

 
Lokala styrelsen föreslår följande förändringar avseende personalrepresentanter: 
Anders Pettersson föreslås som ordinarie personalrepresentant och Ann Svensson  
som ersättare.  
Lars-Göran Karlsson har avsagt sig uppdraget som ordinarie personalrepresentant  
och Eva Samuelsson föreslås ersätta honom. 
 
Valperioden är enligt stadgarna olika för såväl ledamöter och ersättare som 
personalrepresentanter. Perioderna framgår av förteckning bilagd till handlingen.  
Nyval/fyllnadsval kommer att ske hösten 2004. 
 

 Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa styrelsens förslag till personalrepresentanter för Sturköskolans  
 lokala styrelse  

 
att mandatperioden omfattar tiden fram till 2004-11-01 respektive 
 2005-11-03.  

 
 Beslutsförslag 

Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer förslaget till personalrepresentanter för Sturkö 
lokala styrelse under ovanstående mandatperiod.  
 
________________   
    



  26 maj 2004 19 
 
 
  2003.47 001 
    

B Palmgren § 47 
E-B Dahlström Kompletteringsval av kontaktpolitiker i nya rektorsområden 
K Landquist 
A Sandell I och med den förändrade rektorsorganisationen 2003 har två nya rektorsområden  
Rektorer bildats som inte har kontaktpolitiker utsedda, nämligen Vedeby rektorsområde och  
Akten Jändelskolans rektorsområde. 

 
Beslutsförslag 
För Vedeby rektorsområde föreslås Eva-Britt Dahlström (s) och Bo Palmgren (c) som 
kontaktpolitiker. 
För Jändelskolans rektorsområde föreslås Anna Sandell(s) och Karin Landqvist (kd) 
som kontaktpolitiker.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att välja Eva-Britt Dahlström (s) och Bo Palmgren (c) som kontaktpolitiker 
för Vedeby rektorsområde samt 
 
att välja  Anna Sandell(s) och Karin Landqvist (kd) som kontaktpolitiker för 
Jändelskolan.  
 
________________   
   
 
 
 



  26  maj 2004 20 
 
 
 
§ 48 

 Kurser och konferenser  
 
1. På tal om flickor och pojkar 
Anita Ottosson informerade vid arbetsutskottets sammanträde i maj om konferensen 
På tal om flickor och pojkar - en inspirationsdag om jämställdhetsarbete i 
förskoleverksamhet och skola den 15 september 2004 i Karlskrona. 
Konferensen är kostnadsfri. 
 
Konferensprogrammet finns hos arbetsutskottets ledamöter. 
 
________________   
 
2. Seminarium för barn- och ungdomsnämnden och rektorsgruppen 
 
Ordföranden och förvaltningschefen informerar om att ett seminarium kommer 
att anordnas i början på höstterminen 2004. 
 
_______________ 
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§ 49  
Övriga ärenden 
 
1. Mail från Nättraby 
 
Ordföranden informerar om ett mail från en boende i Nättraby som tackar för de 
insatser som gjorts så att trafikmiljön blivit bättre kring Nättrabyskolan. 
 
_____________ 
 
 
2. Pedagogiska måltider 
 
Annicka Engblom (m) ställer frågor om ärendet kring pedagogiska måltider. 
 
Förvaltningschefen meddelar att ärendet återkommer till junisammanträdet. 
 
_____________   
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§ 50 
Anmälningsärenden 
 
Kommunfullmäktige   2004.182 005 
 § 58 
 Investeringstillstånd för IT-vision 2004 
 
Kommunfullmäktige 2004.83 042 
 § 60 
 Budgetuppföljning februari månad 2004 
 
Kommunfullmäktige 2004.181 004 
 § 62 
 Balansförteckning över ej besvarade 
 motioner och medborgarförslag den 1 mars 
 2004   
 
Kammarrätten i Jönköping 2003.1 623 
 Dom i mål angående laglighetsprövning 
 av beslut om skolskjuts. 
 Kammarrätten avslår kommunens över- 
 klagande. 
 
Kammarrätten i Jönköping 2003.44 623 
 Dom i mål avseende laglighetsprövning 
 av beslut om skolskjuts. 
 Kammarrätten avslår kommunens över- 
 klagande. 
 
Kammarrätten i Jönköping 2002.231 623 
 Dom i mål avseende laglighetsprövning av 
 beslut om skolskjuts. 
 Kammarrätten bifaller kommunens 
 överklagande beträffande det ena barnet och 
 avslår överklagandet beträffande det andra 
 barnet. 
  
Kammarrätten i Jönköping 2003.237 623 
 Dom i mål avseende prövningstillstånd i mål  
      om laglighetsprövning enligt kommunallagen
      av beslut om skolskjuts. 
 Kammarrätten meddelar inte prövnings-
 tillstånd. Länsrättens beslut står fast. 
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Kammarrätten i Jönköping 2003.283 623 
 Dom i mål angående prövningstillstånd 
 i mål om laglighetsprövning av beslut om 
 skolskjuts. 
 Kammarrätten meddelar inte prövnings- 
 tillstånd. Länsrättens avgörande står fast. 
 
Till Regeringsrätten 2002.231 623, 2003.44 623, 2003.1 623, 
 2003.327 623, 2003.283 623 
 Begäran om prövningstillstånd av 
 kammarrättsdomar; skolskjuts vid delad 
 vårdnad. 
 
Lokala styrelsen Sturkö skola Protokoll från sammanträde den 14 april 
 2004. 
 
________________   
 



 23 juni 2004 
 
 
 
Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 23 juni 2004 
 
§ 51 Aktuell information 
 1. Sjukfrånvarostatistik 
 2. Förskoleplacering hösten 2004  
 3. Kriterier för fördelning av extra resurser 
 4. Handikappolitiska programmet  
 
§ 52 Delegeringsärenden 
 
§ 53 Budgetuppföljning per den 31 maj 2004 
 
§ 54 Upplösning av delar av nämndens reserv 
 
§ 55 Jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 2004-2006 
 
§ 56 Delegation - måltider 
 
§ 57 Kurser och konferenser 
 - Konferensen På tal om flickor och pojkar 15 september 2004 
 - Projektet Flicka den 24 augusti 2004 
 - Seminarium nämnden-chefsgruppen 
 
§ 58 Övriga ärenden 
 1. Wämö-olyckan 
 2. Översyn av delegationsplanen 
 
§ 59  Meddelanden 
 
§ 60 Tack och sommarhälsning 
 
________________  
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Plats och tid  Barns- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal 
  kl 08.30 - 12.30 
 
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) 
  Karin Landquist (kd) 
  Bo Palmgren (c) 
  Arto Valtonen (v) 
  Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) 
  Magnus Manhammar (s) 
  Per Gerdstigen (m)              
   
Ersättare Pia Idhede (s) 
 Lennart Svantesson (kd) 
 Peter Christensen (c) 
  
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Jeanette Petersson 
 
Justeringens tid och plats      Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-06-30 kl 11.30  
     
Under- Sekreterare      ______________________________ Paragrafer 51-60 
skrifter       
 Ordförande     ______________________________ 
 
 Justerare      ______________________________ 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-07-01 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 



 23 juni 2003 2 
 
 

 
§ 51 
Aktuell information 
 

L Dehlin 1. Sjukfrånvarostatistik  2004.124 026 
Akten 

Lena Dehlin redovisar personalnyckeltal för barn- och ungdomsförvaltningen första 
tertialet åren 2002, 2003 och 2004  fördelat på män och kvinnor enligt nedan. 
- Antalet anställda  
- Antalet årsarbetare  
- Arbetad tid/årsarbetare  
- Antalet timanställda arbetad tid/årsarbetare  
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad  
- Fyllnads/övertid per anställd (timmar)  
 
Vidare redovisas sjukdagar inom barn- och ungdomsförvaltningen första tertialet år 
2002, 2003 och 2004 fördelat på män och kvinnor enligt nedan. 
- Antal sjukdagar per anställd 
- Antal sjukdagar per anställd och månad 
- Sjukdagar per anställd/frånvarointervall och åldersgrupper 
 
Antalet sjukdagar per anställd första tertialet 2004 per rektorsområde redovisas.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_________________     
 
2. Förskoleplacering hösten 2004 
 

S Ohlsson Solvig Ohlsson informerar om placeringsarbetet inför hösten 2004. 
Akten 

Drygt 40 barn i Lyckeby, Trossö, Wämö området får ej plats i sina områden utan 
erbjuds Kungsmarken. 
I Rödeby inventerar tekniska förvaltningen olika möjligheter. 
I Jämjö avvaktar en del föräldrar med placering till oktober. 
I Nättraby finns platser lediga, dock avstår många då de ej önskar placering i 
familjedaghem. 
 
Generellt sett får många ej sitt förstahandsval vid sin första placering inom 
barnomsorgen, beroende på kösituationen. De allra flesta föräldrar är dock 
nöjda. Av cirka 800 placerade barn har endast 5-6 vårdnadshavare sagt sig vara 
missnöjda. 
2 månader innan man begärt placering för sitt barn får man besked om var barnet 
placerats.  
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forts § 51 
 
I princip är placeringsarbetet klart och alla föräldrar som sökt barnomsorg t o m 
oktober har fått placering för barnet. 
 
Ytterligare information kommer att ges till nämnden i augusti.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_______________     
 

P Ohlsson 3. Kriterier för fördelning av extra resurser  2003.464 042 
S Petersson 
Akten I interbudgetbeslutet från den 17 december 2003 fick förvaltningen i uppdrag att göra 
 en utvärdering av de resurser som Sunnadals rektorsområde erhåller. 

Samtidigt skall det ingå en kartläggning om det finns andra skolor med liknande 
behov. Redovisningen skall också innehålla tydliga kriterier för fördelningen av dessa 
resurser.  
 
Utvärdering  
I de utvärderingar som tidigare redovisats med anledning av ovanstående 
frågeställning har det framkommit att Sunnadal - och Kungsmarksområdet har en 
speciell karaktär och speciella problem. Vidare har området ett stort antal barn som 
har behov av modersmålsundervisning samt svenska A. 
 
Något förändrat behov av resurser till Sunnadal har inte skett sedan tidigare 
utvärderingar. Den engelska skolan vid Sunnadalsskolan är också en del som kräver 
extra resurser utöver ordinarie resurstilldelning.  
 
En annan faktor som påverkar elevernas undervisningsresultat och innebär ökat 
resursutnyttjande är föräldrarnas låga utbildningsnivå. Denna faktor är inte specifik 
för Sunnadals- och Kungsmarksområdet  

 
Förändrade förutsättningar 
Vad som förändrats i Karlskrona, framför allt under 2003, är att man kunnat se att 
flera områden uppvisar samma problematik som inom Sunnadalsområdet. Problemen 
är betydligt mindre och kanske inte så socialt betingat som inom Sunnadalsområdet.  
 
Inom de andra områdena är det framför allt undervisningsproblem eftersom ett stort 
antal barn har behov av bl a modersmålsundervisning samt Svenska A. 
 
Tilläggsresurs 
För att komma till rätta med att flera områden får ta medel från den ordinarie 
resurstilldelningen för att ge dessa barn undervisning bedömer förvaltningen att en 
riktad tilläggsresurs bör inrättas. Tilläggsresursen bör delas upp i två lika stora delar 
och lämpliga kriterier är antal barn födda i utlandet inom området samt föräldrarnas 
utbildningsnivå. Underlaget till tilläggsresursen hämtas från Statistiska centralbyrån.  
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forts § 51 
 
Denna fördelning av tilläggsresurs har tillämpats av ett flertal kommuner under 
senare år. Bland nätverkskommunerna kommer Kristianstads kommun att införa den 
från och med 2005 och Kalmar kommun står också i begrepp att införa denna 
tilläggsresurs. 
  
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärderingen och informationen och lämnar 
synpunkter till ekonomichefen. 
 
Ärendet återkommer i samband med arbetet med internbudget 2005. 
 
______________ 
 
4. Handikappolitiska programmet 
 
Eva-Britt Dahlström (s) informerar från sammanträdet i Handikapprådet där 
diskussioner förts om rutiner vid förnyelse av handikapptillstånd. 
 
______________   
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 § 52 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal för informationsansvarig fr o m 2004-04-21 2004.222 023 
och tillsvidare. 
 
Anställningsavtal för rektor fr o m 2004-06-01 och tills-  2004.8 023 
vidare. 
 
Dispens från ettårsregeln vid placering i förskoleverksamhet. 2004.204 606 
Beviljas under vissa förutsättningar. 
 
Utdelning av medel ur Karlskrona samfond för daghemsverk- 2004.185 046 
samhet till Gomorronsol förskola. 
 
Begäran om extra skolskjuts för elev i år 3 mellan Fridlevstad  2004.224 623 
och Trossö avslås. 
 
Beslut om senarelagd skolstart för elev i Jämjö östra rektors- BUN4/4043 
område. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2004.83 042 
  

P Ohlsson § 53 
S Petersson Budgetuppföljning per den 31 maj 2004 
Kommunstyr. 
Akten Budgetuppföljning per den 31 maj 2004 visar vid en samlad bedömning att Barn- och 
 ungdomsförvaltningens resultat för 2003 kommer att sluta på ett underskott med 1,3 
 mkr.    

 
Underskottet fördelar sig enligt följande: 
Särskolan - 0,2 mkr 
Ökning av elever i gymnasiesärskolan samt elevtapp  
till andra kommuner är orsakerna till den negativa prognosen 
  
Försäkringar - 0,2 mkr 
Höjning av premierna för 2004 vilket inte var budgeterat.     
 
Storköksunderhåll - 0,1 mkr 
Ett utökat underhåll av storköken vilket ger ett negativt  
budgetutfall. 
 
Utvecklingscentrum - 0,1 mkr 
En minskning av intäkter i jämförelse mot budget. 
 
Ränteintäkter -0,3 mkr 
En överskattning av nämndens likvida medel gjordes  
i samband med budget. 
 
Barnomsorgsintäkter -0,4 mkr 
Ett negativt utfall i förhållande till budget prognostiseras  
med anledning av svårigheter att beräkna exakt när nya  
avdelningar öppnar och när man får full effekt av avgifterna.  
Intäktsunderskottet har räknats ned från och med maj med  
0,3 mkr eftersom kommunfullmäktige i april tog beslut om  
att ge nämnden möjlighet att höja avgifterna från 2% till 3%  
för alla barn som har barnomsorg 15 timmar eller mindre. 
 
Investeringsbudget 
Av nämndens investeringsbudget om 5,9 mkr har till och med april nyttjats 1,5 mkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna budgetuppföljningen för januari – maj 2004 till kommunstyrelsen 
 
att  uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.  
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut   
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att överlämna budgetuppföljningen för januari – maj 2004 till kommunstyrelsen 
 
att  uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.  
 
______________  
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 2003.464 042 
  

P Olsson § 54 
S Petersson Upplösning av delar av nämndens reserv 
Akten 

Vid sammanträde i april 2004 beslöt barn- och ungdomsnämnden ge förvaltningen i 
uppdrag att upplösa 2 mkr av nämndens reserv. I beslutet ingick att förvaltningen 
skulle återrapportera hur medlen använts. 
 
En fördelning av medlen gjordes med utgångspunkt från de beslutade kriterierna. 
800 tkr avsåg kvalitetshöjande åtgärder, 800 tkr skulle gå till övertimmar inom 
barnomsorgen samt 400 tkr till stimulans för bättre lokalutnyttjande. En fördelning 
per samverkansområde gjordes därefter. 
 
Återrapport 
De 400 tkr som delats ut för stimulans för bättre lokalutnyttjande har använts till 
Östra Torp respektive Tullskolan som gjort om skollokaler till förskolelokaler. 
 
De 800 tkr som fördelats ut med fördelningsgrund övertimmar inom barnomsorgen 
har använts till förstärkning i de barngrupper som haft övertimmar inom förskola/ 
barnomsorg samt inom familjedaghemmen. 
 
De medel som delats ut för kvalitetshöjande åtgärder, 800 tkr, har inom 
samverkansområdena använts i huvudsak till att ge barn med särskilda behov 
ytterligare stöd i form av utökad arbetstid för elevassistenter samt till special-
lärarinsatser för dessa barn. 
 
Beslutsförslag  
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten. Rapporten lägges till 
handlingarna. 
 
_______________     
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 2004.230 026 
  

P Olsson § 55 
A Ottosson Jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 2004-2006 
I Bergström   
Akten Barn- och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan från 1997 har omarbetats.  

Som grund för planen ligger Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram.  
 
I jämställdhetsplanen integreras jämställdhetsavsnitten ur barn-och 
ungdomsnämndens skolplan för 2004-2006.  
 
Barn-och ungdomsnämndens målsättning och den inriktning arbetet med jämställdhet 
ska ha inom nämndens verksamheter redovisas samt de åtgärder som ska vidtas för att 
nå de mål som planen omfattar. 
 
Arbetsutskottet som lämnar synpunkter på ärendet. Dessa synpunkter kommer att 
arbetas in i förslaget inför beredningen i nämnden. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att beslut i ärendet tas vid nämndens junisammanträde. 
 
-------------   
 
Anita Ottosson redovisar det omarbetade förslaget till jämställdhetsplan. 
Barn- och ungdomsnämnden lämnar synpunkter på förslaget. 
 
Yrkanden 
Med hänvisning till tidplanen för beslut om kommunens övergripande 
jämställdhetsplan föreslår ordföranden återremiss av förslaget. 
 
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske. 
 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall återremitteras.  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att återremittera ärendet om jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen. 
 
__________________     
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 2004.232 622 
 

P Olsson § 56 
S Petersson Delegation - måltider   
I Bergström 
K Edvinsson Förvaltningschefen föreslår att ekonomichefen vid barn- och ungdomsförvaltningen  
Rektorer ges delegation att inom barn- och ungdomsförvaltningen genomföra förändringar 
Rektorsass. av prissättningen för köp av måltider från förvaltningens måltidslokaler. 
Intendenter 
Adm centrum Prissättningen avser ordinarie lunch, pedagogiska måltider, bjudluncher samt måltid 
Akten för elever från andra rektorsområden eller andra kommuner. 

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att ge ekonomichefen vid förvaltningen delegation enligt ovan. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
________________ 
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§ 57  
Kurser och konferenser 
 
1. Konferensen På tal om flickor och pojkar 15 september 2004 
 
Ordföranden påminner om att sista anmälningsdatum för konferensen På tal om 
flickor och pojkar är idag den 23 juni. Ytterligare ett antal ledamöter anmäler sig 
till konferensen. 
 
2. Projektet Flicka 
 
Projektet Flicka kommer till Karlskrona den 24 augusti 2004. Evenemanget äger rum 
i Hoglands Park kl 11.00-17.00. Ingen föranmälan behövs. 
En turnébuss kommer då till Karlskrona för att visa goda förebilder för både pojkar 
och flickor. Eventuellt kommer det att bli en debatt med ungdomar. 
 
3. Gemensamt seminarium nämnden-chefsgruppen 
 
Förvaltningschefen ser över olika möjligheter till ett seminarium för nämnden och 
chefsgruppen i augusti-september 2004. 
 
_______________   
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§ 58 
Övriga ärenden 
 

P Olsson 1. Wämö-olyckan 
 
Förvaltningschefen informerar om länsrättens dom angående kemiolyckan på 
Wämöskolan.  Länsrätten har friat både berörd rektor och lärare. 
 
_____________    
   

P Olsson 2. Översyn av delegationsplanen 
K Edvinsson 
I Bergström I samband med ovanstående tar Bo Palmgren (c) upp frågan om översyn av 
 delegationsplanen. 

 
Förvaltningschefen meddelar att översyn av delegationsplanen pågår och  
kommer som ärende till hösten. 
 
_____________ 
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§ 59 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 2004.212 007 
 § 74 
 Revisionsberättelse för år 2003 samt beslut 
 om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
 nämnderna och de enskilda förtroendevalda 
 i dessa organ. 
 
Kommunfullmäktige 2003.179 611 
 § 77 
 Investering i lokaler i Jämjö med flera 
 områden för utbyggnad av förskole-
 verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige 2003.358 291 
 § 78 
 Anslagsframställan och investeringstillstånd
 för förbättringar i Rosenfeldtskolan. 
 
Kommunstyrelsen  2004.83 042 
 § 78 
 Delårsbokslut den 30 april 2004. 
 
Skolverket 2004.88 619 
 Genomförd tillsyn av simkunnighet m m. 
 
Arbetsmiljöverket 2003.342 291 
 Svar på inspektionsmeddelande avseende 
 inspektion av Jändelskolan. 
 
Sivone Persson 2004.218 106 
 Sammanställning och ekonomisk berättelse 
 gällande Ungdomsrådet 2003. 
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.192 214 
 Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för 
 kvarteret Sjöbladh. 
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 1999.92 214 
 Yttrande under granskningsskedet över 
 detaljplan för Pottholmen etapp 1. 
 
________________    
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§ 60 
Tack och sommarhälsning 
 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett bra samarbete under 
den gångna vårterminen som präglats av en spänstig debatt och god samsyn. 
Han tackar även förvaltningens tjänstemän som lägger fram utmärkta förslag och 
underlag för beslut i nämnden. Ordföranden önskar samtliga en skön och 
avkopplande sommar. 
 
Förvaltningschefen tackar ordförande och nämnd på personalens vägnar för ett 
intressant och stimulerande samarbete. 
 
Markus Alexandersson tackar ordföranden för en spännande vårtermin. 
 
Annicka Engblom tackar för den gångna terminen och önskar alla en glad 
sommar.  

 
 ________________    
 
 
 



  25 augusti 2004 
 
 
 
 

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 25 augusti 2004 
 
§ 61 Aktuell information 
 - Rapport nr 5/2004 Resultat av tester och ämnesprov år 1, 5 och 7 
 - Sammanställning av betygsstatistik 
 - Information från Sunnadals rektorsområde 
 
§ 62 Delegeringsärenden  
 
§ 63 Kartläggning, sammanställning samt utvärdering av elevers hälsa, lärande 
 och utveckling (f-9) 
 
§ 64 Yttrande över motion att inrätta KKKVH-prov i svenska, engelska och 
 matematik 
 
§ 65 Budgetuppföljning per den 31 juli 2004 
 
§ 66 Hyresavtal avseende Skrävle församlingshem 
 
§ 67 Återremitterat ärende om jämställdhetsplan för barn- och ungdoms- 
 förvaltningen 2004 
 
§ 68 Yttrande över motion angående inrättande av barnombudsman 
 
§ 69 Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden år 2005 
 
§ 70 Extra sammanträde i barn- och ungdomsnämnden den 14 september 
 
§ 71 Kurser och konferenser 
 - Säljö den 14 september 
 - Konferensen ”Vad kan jag göra själv” 
 
§ 72 Övriga ärenden 
 - Barnkonventionen 
 - Skolskjutsavtalen 
 - Rosenfeldtskolan 
 - Möte med socialförvaltningen m fl om ungdomars fysiska och 
   psykiska hälsa 
 - Gröna skolgårdar 
 
§ 73 Meddelanden 
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Plats och tid  Barns- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
  kl 08.30 - 14.05 
 
Beslutande  Markus Alexandersson (s) Ordförande 
  Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
  Roland Andréasson (s) 
  André Gustavsson (s) §§ 62-73 beslutssammanträdet 

  Eva-Marie Malmgren (s) §§ 62-73 beslutssammanträdet 

  Jeanette Petersson (s) 
  Johan Elofsson (m) 
  Jan-Olof Petersson (fp) 
  Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)   
  Bo Palmgren (c) §§ 61-71 och del av § 72   

  Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s)             
  Jörgen Aronsson (s) 
 Marie-Louice Norethun (m) §§ 61 närv föredragning  

 Lennart Svantesson (kd §§ 62-73   
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
Övriga närvarande Margareta Bjarke specialpedagog 
 Gunilla Ingestad utredare 
 Ulla Ståhl rektor/Sunnadals rektorsområde   
 Marina Eriksson bitr rektor/Sunnadals rektorsområde  
 
Utses att justera Jan-Olof Petersson 
 
Justeringens tid och plats      Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-09-02 kl 13.30 
     
Under- Sekreterare      ______________________________ Paragrafer 61-73 
skrifter       
 Ordförande     ______________________________ 
 
 Justerare      ______________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-09-03 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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  2004.295 619 

M Bjarke § 61 
A Eklund Aktuell information 
Rapportutskick 
Akten 1. Rapport nr 5/2004 - Resultat av tester och ämnesprov år 1, 5 och 7 

 
Margareta Bjarke redovisar rapporten Resultat av tester och ämnesprov år 1, 
5 och 7. 
 
Rapporten innehåller följande redovisningar: 
- Höstproven år 1 i skolan. Dessa består av två delar; Taluppfattning och Kopiering. 
- Skolverkets nationella prov för år 5. Dessa redovisas för läsåret 2002/2003. Proven 
genomfördes vårterminen 2003 och avslutades med ett utvecklingssamtal. 
- Prov i svenska, matematik och engelska för år 7 
I svenska omfattade proven läsförståelse, diktamen, ordkedjor. 
I matematik har matematiklärare i kommunen gjort provet. 
I engelska har vissa lärare valt Skolverkets diagnostiska prov för år 7 och vissa 
lärare har bytt ut ett av de gamla proven mot ett nyare. 
 
Margareta Bjarke framhåller att läsförståelse är viktig, inte bara i svenska utan även i 
matematik. Även studietekniken är viktig. 
 
Ett matematiknätverk har bildats bland lärarna för att diskutera metoder och 
läromedel, för att skapa större intresse för matematik hos eleverna. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
 

G Ingestad 2. Sammanställning av betygsstatistik 2004.313 609 
A Eklund 
Akten Gunilla Ingestad redovisar sammanställning av betygsstatistik för avgångsklasserna 

år 2001 t o m 2004. 
 
Vid vårterminens slut 2004 fanns totalt 71 obehöriga elever vilket motsvarar 11 %. 
I kommunen som helhet var motsvarande siffra 10,9 %. Efter sommarskolan och 
betygsprövningar på den egna skolan ligger resultatet i augusti på 6,6 % obehöriga 
elever. 
 
Även sammanställning av andelen obehöriga i respektive samverkansområde för 
åren 1997/98 t o m 2003/04 redovisas. 
 
En rapport kommer att sammanställas och delges ledamöterna. 
 
Ordföranden föreslår en sammankomst  för en diskussion kring erfarenheterna av 
sommarskolan, både ur elevernas och lärarnas synpunkt. 
 
Ordföranden kommer även att ta initiativ till en diskussion med gymnasieskolan. 
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forts § 61 
 
 
Gemensamma studiedagar grundskolan/gymnasieskolan kommer att genomföras i 
höst. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av betygsstatistiken. 
 

U Ståhl 3. Information från Sunnadals rektorsområde  2003.464 042 
M Eriksson 
Akten Skolledarna i Sunnadals rektorsområde har inbjudits till nämnden för att ge en 

information om rektorsområdets organisation och extra resurser. 
 
Rektorerna redovisar dels basorganisationen i området och dels den 
specialorganisation som behövs för områdets karaktär. 
 
För denna specialorganisation erhåller Sunnadals rektorsområde 7 mkr extra i 
budget. Budgeten redovisas varje enhet för sig och fördelas på följande verk- 
samheter: Resurspedagog, öppen förskola, del av Montessoriskolan, engelska skolan, 
del av Sunnadalsskolan F-9, del av Sunnadalsskolans fritidshem (fritidsbarn upp till 
skolår 7), specialpedagoger etc, modersmålsundervisning, svenska som andraspråk-
lärare, del av elevvård samt studie- och yrkesvägledning samt del av skolledning. 
 
Rektorerna ger även exempel på insatser inom olika enheter som fördyrar för 
rektorsområdet, t ex skolmaten. 
 
Nämnden ställer frågor, bl a om förberedelseklasser, skola för asylsökande 
och möjligheten att söka bidrag för dessa. 
 
Rektor Ulla Ståhl informerar om att dessa elever oftast blir kommunplacerade 
och därmed minskas möjligheten till bidrag. 
 
Ordföranden tackar rektorerna för en intressant redovisning och informationen 
tas till protokollet. 
 
__________________   
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 § 62 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beviljande av entledigande från tjänst som rektor fr o m  2004.171 023 
1 augusti 2004. 
 
Beviljande av entledigande från tjänst som rektor fr o m 2004.172 023 
1 augusti 2004. 
 
Förordnande som tf förvaltningschef under tiden 12 - 18 2004.264 023 
juli 2004.  
 
Förordnande som tf förvaltningschef den 22 juli 2004. 2004.265 023 
 
Förordnande som tf förvaltningschef den 20 juli och 2004.263 023 
26-31 juli 2004. 
 
Anställningsavtal för vik rektor under tiden 1 - 16 2004.302 023 
augusti 2004. 
 
Beslut om anpassad studiegång vecka 22-24 för elev  
i år 9. 
 
Avslag på anhållan om skolgång på Vedebyskolan fr o m 
höstterminen 2004. 

 
Vårdnadshavare medges ansvara för elev dagliga skolgång  
läsåret 2004/05. Eleven är inskriven i år 7 på Vedebyskolan. 
 
Pojke inskriven i grundskolan  i Vedebyskolan medges ha  
sin skolgång förlagd till grundsärskolan på Rosenfeldt- 

 skolan höstterminen 2004. 
 

Ansökan om utökning av tid på förskolan Tant Grön  S 2004.180 606 
personalkooperativa förskola beviljas. 
 
Beslut om resurser för särskilda stödinsatser till S 2002.338 630   
Stumholmens föräldrakooperativa förskola juli 2004 - 
juni 2005. 
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forts § 62 
 
Beslut om resurser avseende särskilda stödinsatser till S 2003.284 630 
förskolan Torlyckan juli-december 2004.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2004.306 619 
 

M Bjarke § 63 
A Eklund Kartläggning, sammanställning samt utvärdering av elevers hälsa, lärande och 
Akten utveckling (f-9) 

 
1998 utarbetades en kommunal kartläggningspolicy avseende lärandet för 
förskoleklass, grundskola och särskola. Denna plan har nu i samarbete med 
specialpedagoger m fl utvärderats för att anpassas utifrån erfarenheter och aktuella 
behov. Förslaget till reviderad policy har dessutom kompletterats med det befintliga 
uppföljningssystem som mäter barns/elevers hälsa och ohälsa.  
Behovet av att uppmärksamma indikatorer som främjar eller förebygger hälsa har på 
senare år blivit allt tydligare. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och 
välbefinnande.     
Med hjälp av policyn kan utvecklingsfunktionen mäta och utvärdera det arbete som 
sker i skolorna men också utveckla arbetsformer och arbetssätt. 
 
Lärandet 
De prov som föreslås är till största delen är normerade d v s utprovade på ett stort 
antal barn för att vara statistiskt tillförlitliga. De kommunala proven är ett stöd i 
bedömningen. Proven är inte tänkta som slutmål utan som en del i allt annat 
bedömningsarbete man gör.   
 
Skolverket ger ut diagnosmaterial som ska vara vägledande i allt arbete som sker. 
Dessa kan kopplas ihop med individuella utvecklingsplaner eller med Portfolio.  
 
Ett nästa steg i kommunens utvecklingsarbete bör vara att via kompetensutveckling 
på ett djupare plan implementera Skolverkets tänkande omkring lärande såsom det 
lyfts fram i deras diagnostiska material. 
 
Vidare finns en idé från pedagoger i verksamheten att årligen inbjuda politiker, 
rektorer och kollegor för presentation av kartläggningsresultat. 
 
Hälsan 
Genom att erbjuda allmänna hälsokontroller, vaccinationer och rådgivning kan 
skolhälsovården tidigt upptäcka, lindra och påverka utveckling av ohälsa  
samt ge stöd åt barn och ungdomar för att bevara och förbättra sin själsliga och 
kroppsliga hälsa. Det medicinska perspektivet är mycket viktigt vid analys av  
resultat samt vid upprättandet av åtgärdsprogram och planer. 
 
Den kunskap som erhålles genom de s.k. attitydundersökningarna ( år 5 och år 9)  
ger underlag för att kunna analysera frågor rörande trivsel, trygghet, relationer och 
elevernas upplevelse av skolans miljö.  
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Sammantaget utgör den föreslagna policyn en helhet där möjligheter ges till 
förändringsarbete som påverkar både kunskapssyn, avvikelser och 
normalitetsbegreppet samt karaktären på insatserna.     
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till ovanstående föreslås Barn och ungdomsnämnden besluta 
 
att  godkänna ovanstående kartläggningspolicy.  
 
Protokollsanteckning 
Jan-Olof Petersson (fp) deltar ej i beslutet angående detta ärende, då han anser att 
politiska beslut angående karläggningspolicy ej behövs. 
 
Propositionsordning 

 Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 

Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 

 
_________________   
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  2004.152 611 
 
 

M Bjarke § 64 
A Eklund Yttrande över motion att inrätta KKKVH-prov i svenska, engelska och 
Kommunfullm matematik 
Akten 

Motion är inlämnad av Annicka Engblom (m) till kommunfullmäktige och har 
överlämnats till barn- och ungdomsnämnden för yttrande.   
 
Motionen lyfter fram att alla elever i Sverige ska ligga på ungefär samma nivå för att 
få godkända betyg i grundskolan. Till hjälp i bedömningen har riksdagen beslutat att 
eleverna ska genomföra nationella prov. Dessa prov genomförs år 5 och år 7. 
Stockholm stad har sedan några år infört egna prov i svenska, matematik och 
engelska. År 3 gör prov i svenska och matematik och år 7 svenska, matematik och 
engelska.  
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att i Karlskrona kommun införa ett 
kunskapsprov enligt Stockholmsmodellen 
att söka samarbete i frågan med Kalmar, Kristianstad, Halmstad och Växjös 
kommuner 
att  proven benämns KKKVH-prov. 
 
I förslag till yttrande framgår bl a: 
Lärandet sker på många olika sätt. Hur man kan förstå och tillämpa kunskaper 
i praktiken går inte alltid att mäta genom ett skriftligt prov. Därför arbetar 
rektorsområdena med individuella utvecklingsplaner, som tydliggör det enskilda 
barnets lärande och utveckling ur flera perspektiv.  

 
Härutöver har Barn och ungdomsnämnden beslutat om en kartläggningspolicy där 
kunskapstester ska genomföras för alla åren från förskoleklass till och med år 9. 
Proven har olika ämnen och kunskaper i fokus de olika åren, men är inriktade på 
svenska, matematik och engelska. Syftet med gemensam kartläggningspolicy är i 
första hand att säkra uppföljningen av varje elevs kunskaper och tydliggöra 
stödbehov. Ett annat syfte är att Barn och ungdomsnämnden ska kunna följa resultat 
mellan åren och mellan årskullar. 
     
Stockholmsproven:  
Margareta Bjarke ger en redovisning av  Stockholmsproven.  
- Proven i matematik är ett utvecklingsarbete tillsammans med högskolan och 
verksamma lärare.  
- I ämnet svenska har Stockholmsproven enbart utvärderat momentet läsning.  
Stockholms stad har beslutat att ej använda detta prov längre. 
- Provet i engelska har inte hållit på så länge att det är utvärderat tillräckligt.  
Stockholm stad har upphovsrätt på de prov man arbetat fram under se senaste åren. 
Ett arbete som man inte till fullo är nöjd med eller ett arbete som man hela tiden 
utvecklar. 
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Karlskrona: 
De diagnostiska proven från Skolverket finns från förskoleklass till år 9. Det tänkande 
som man här lyfter fram går till stor del ut på att lärandet är progressivt och 
framåtskridande.  
Denna grundinställning bör implementeras i all verksamhet via kompetensutveckling. 
I nästa skede kan man om möjligt utveckla metoder som mäter detta framåtskridande.  
Under läsåret 2003/04 har en grupp pedagoger arbetat med en översyn av proven som 
finns i kartläggningspolicyn. Dessa prov är inte tänkta som slutmål utan ger en 
ögonblicksbild av kunskapsläget i kommunen.  
I flera rektorsområden har man, för att öka möjligheten till elevernas inflytande över 
lärandet, gjort  vägledande kriterier för olika ämnen från förskoleklass till år fem.  
 
Barn och ungdomsnämnden i Karlskrona har ett stort  intresse av ett samarbete med 
Kristianstad – Kalmar – Växjö – Halmstad. Samarbete med dessa kommuner finns 
etablerat sedan tidigare kring ekonomiska frågor. Initiativ till ett utökat samarbete 
som inkluderar bl.a. utvecklingsfrågor har tagits under våren 2004. Inom ramen för 
detta samarbete kan en målsättning vara att utveckla gemensamma mätinstrument. 
 
Stockholmprovsmodellen förefaller dock medföra vissa svårigheter att införa, bland 
annat p g a upphovsrätten. 

 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionens första att-sats 
 
att bifalla att-sats två 
 
att  avslå tredje att-satsen .  

 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Roland Andréasson (s) yrkar på socialdemokratiska gruppens vägnar bifall till 
tjänstemannaförslaget. 
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Jan-Olof Petersson (fp), yrkar å hela borgerliga gruppens vägnar bifall till 
samtliga förslag i motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger dels Roland Andréassons 
bifallsyrkande till tjänstemannaförslaget och dels borgerliga gruppens bifalls- 
förslag till motionen. 
Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra. 



  25 augusti 2004 10  
 
 
 
Beslut 
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 borgerliga gruppens förslag om bifall till 
motionen röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Markus Alexandersson (s), Roland Andréasson (s), André 
Gustavsson (s), Eva-Marie Malmgren (s), Jeanette Petersson (s)  Marcel Abedini 
(mp), Jens Petersson (s)  och Jörgen Aronsson (s). 
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson 
(fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Bo Palmgren (c) och Lennart Svantesson (kd). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i 
enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Barn och ungdomsnämnden föreslår således kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionens första att-sats 
 
att bifalla att-sats två 
 
att  avslå tredje att-satsen .  
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
______________ 
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 2004.83 042 
  

P Olsson § 65 
S Petersson Budgetuppföljning per den 31 juli 2004 
Kommunstyr 
Akten Budgetuppföljning per den 31 juli 2004 visar vid en samlad bedömning att barn-  
 och  ungdomsförvaltningens resultat för 2004 kommer att sluta på ett underskott med 
 1,2  mkr.    

 
Underskottet fördelar sig enligt följande: 
Särskolan - 0,2 mkr 
Ökning av elever i gymnasiesärskolan samt elevtapp  
till andra kommuner.  
 
Försäkringar - 0,2 mkr 
Höjning av premierna för 2004 vilket inte var budgeterat.     
 
Storköksunderhåll - 0,1 mkr 
Ett utökat underhåll av storköken vilket ger ett negativt  
utfall mot budget. 
 
Ränteintäkter -0,3 mkr 
En överskattning av nämndens likvida medel gjordes  
i samband med budget. 
 
Barnomsorgsintäkter -0,4 mkr 
Ett negativt utfall i förhållande till budget prognostiseras  
med anledning av svårigheter att beräkna exakt när nya  
avdelningar öppnar och när man får full effekt av avgifterna.  
Intäktsunderskottet har räknats ned från och med maj med  
0,3 mkr eftersom kommunfullmäktige i april tog beslut om  
att ge nämnden möjlighet att höja avgifterna från 2% till 3%  
för alla barn som har barnomsorg 15 timmar eller mindre. 
 
Investeringsbudget 
Av nämndens periodiserade investeringsbudget om 2,5 mkr har till och med  
juli månad nyttjats 1,8 mkr. 
 
Barn- och ungdomsnämnden får även en sammanfattning av budgetutfallet  
perioden maj-juli 2004. 
 

 Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna budgetuppföljningen för januari – juli 2004 till kommunstyrelsen 
 
att  uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.  
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 

 
att överlämna budgetuppföljningen för januari – juli 2004 till kommunstyrelsen 
 
att  uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.  
 
______________ 
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 2004.304 282 
 

S Olsson § 66 
Fastighetsförv. Hyresavtal avseende Skrävle församlingshem 
Akten 

Om- och tillbyggnaden av Skrävle skola står nu klar vilket innebär att eleverna i  
år 4 – 6 har sin undervisning i iordningställda lokaler i Skrävle församlingshem. 
Någon lokal används endast av skolan, medan övriga lokaler delas mellan skola och 
församling. Församlingshemmet har använts under hela 2004 eftersom det varit 
provisorium för hela skolan under ombyggnadstiden. 
Ett hyreskontrakt måste därför upprättas med Ramdala församling, Jämjö pastorat. 
 
Förslag 
Ett avtal tecknas där Barn- och ungdomsnämndens totala hyra de två första åren är  
62 000 kronor per år. Därefter sjunker hyran till 32 000 kronor per år. 
Kontraktet skrivs med 6 månaders uppsägningstid och förlängning med 1 år. 
(Sägs hyresavtalet upp under de första 2 åren debiteras kvarvarande 
investeringskostnad. Totalt investeringskostnad 70 000 kronor.)   
Avtalet tecknas retroaktivt fr o m 2004-01-01. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget vilket innebär att barn- och 
ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   teckna hyresavtal avseende Skrävle församlingshem enligt ovan. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att   teckna hyresavtal avseende Skrävle församlingshem enligt ovan. 
 
_______________   
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 2004.230 2004 
 

A Ottosson § 67 
Policypärm Återremitterat ärende om jämställdhetsplan för barn- och ungdoms- 
Akten förvaltningen 2004 

 
Förslaget till jämställdhetsplan redovisades för barn- och ungdomsnämnden den  
23 juni 2004, § 55. 
 
Med hänvisning till tidplanen för kommunens övergripande jämställdhetsplan 
återremitterades ärendet till barn- och ungdomsförvaltningen. 
 
Förvaltningschefen redovisar förvaltningens förslag. 
Som grund för planen ligger Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram och barn- 
och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan från 1997-1998 vilken har omarbetats 
och kompletterats med synpunkter från nämnden. 
 
I jämställdhetsplanen integreras jämställdhetsavsnitten ur barn- och ungdoms-
nämndens skolplan för 2004-2006. Barn- och ungdomsnämndens målsättning och den 
inriktning arbetet med jämställdhet ska ha inom nämndens verksamheter redovisas 
samt de åtgärder som ska vidtas för att nå de mål som planen omfattar. 
 
Till nämndens sammanträde kommer smärre justeringar i textmaterialet att göras. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att anta jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen för år 2004. 
       
Propositionsordning 

 Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.   
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
 _________________    
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 2004.166 719 
 

A Ottosson § 68 
Kommunstyr Yttrande över motion angående inrättande av barnombudsman 
Akten 

Vänsterpartiet har till Kommunfullmäktige ställt motion angående inrättande av 
kommunal barnombudsman. Uppgiften för barnombudsmannen ska vara att se till att 
barnperspektivet finns med i de beslut kommunen fattar samt att för beslutsfattare och 
förvaltningschefer påpeka brister i barnens verklighet  
 
I förslag till yttrande framgår bl a 
De nämnder, förvaltningar m. fl. som inom sitt ansvarsområde direkt arbetar 
gentemot barn och/eller planerar och fattar beslut som berör barn har ett särskilt 
ansvar för att  barnkonventionen införlivas och tillämpas på alla nivåer. 
  
För barn- och ungdomsförvaltningen finns ett antal styrdokument, centrala och 
lokala, som anger att barn och ungdomar ska ha inflytande på den verksamhet de 
finns i. Att verka för att konventionen införlivas och tillämpas ligger inom barn- och 
ungdomsförvaltningens ansvarsområde. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 1997-08-26 att beslut och ställningstaganden 
som berör barn och ungdomar skall ske i enlighet med barnkonventionen.  
 
Sedan januari 2004 finns i Karlskrona kommun en tjänst som samordnare för 
de mjuka nämnderna. I samordnarens uppgifter bör ingå att uppmärksamma 
barnperspektivet i de olika verksamheterna. 
 
Representant från barn- och ungdomsförvaltningen ingår i kommunrådet Svarte 
Petter. 
 
Barn- och ungdomsnämnden satsar även resurser på Ungdomsrådet i kommunen. 
Förvaltningsrepresentant deltar i rådet, som under året ska utvärderas.  
 
Inom rektorsområdena pågår en mängd insatser och aktiviteter för att på olika sätt 
uppmärksamma och hjälpa barn i behov av stöd samt för att ge barn ansvar i 
skolvardagen. Personalen erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling inom olika 
områden samt deltagande i nätverk och liknande forum. 
 
”Handlingsplan för elevhälsa” är under arbete.  
 
Inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet genomförs kontinuerliga 
uppföljningar och utvärderingar inom områden som omfattar barns inflytande och 
ansvar, behov av stöd osv. Utifrån de resultat som detta ger planeras och genomförs 
åtgärder för utveckling och förbättring. 
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Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till vad som redovisats i yttrandet föreslås barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens yrkande. 
 
Yrkanden 
Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till motionen. 
Annicka Engblom yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, Marcel Abedinis yrkande 
om bifall till motionen och Annicka Engbloms yrkande om avslag. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens yrkande. 
 
_______________   
   



  25 augusti 2004  17 
 
 
  2004.305 006 
 
BUN § 69 
BUN-kont Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden år 2005 
Rektorer 
Rektorsass Förslag till sammanträdesplan för år 2005 har upprättats av barn- och  
Intendenter ungdomskontoret. 
Adm centrum 
SV-grupp Propositionsordning 
Massmedia Ordföranden ställer proposition på förslaget till sammanträdesplan. 
nämndsekr  
Resurscentrum Beslut 
Utvecklingsc.    Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa förslaget till sammanträdesplan 
Psilander graf.  för år 2005. 
M-L Bescher  
Akten ________________  
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§ 70 
Extra sammanträde i barn- och ungdomsnämnden den 14 september 
 
Ordföranden och förvaltningschefen föreslår  ett extra sammanträde i nämnden den 
14 september angående budget 2005 och planer 2006-2007.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ett extra sammanträde i nämnden den 
14 september 2004 kl 08.00 i Länsstyrelsens lokaler, Blekingesalen. 
 
______________   
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§ 71 
Kurser och konferenser 
 
Säljö den 14 september 
 
Det planerade seminariet för rektorer, barn- och ungdomsnämnden och förvaltningens 
ledningsgrupp kommer att äga rum den 14 september kl 11.00-20.00. 
 
Tidplan och detaljprogram för dagen skickas ut till ledamöterna. 
 
Anmälan skall ske till Ingrid Bergström eller Anita Söderström. 
 
 
Konferensen ”Vad kan jag göra själv” 
 
Landstinget Blekinge samt Astma och Allergiförbundet inbjuder till konferensdag 
kring ämnet En dag om barn med matöverkänslighet den 6 oktober 2004. 
 
Intresserade nämndledamöter kan anmäla sig till ordföranden eller Ingrid Bergström. 
Beslut kommer i dessa fall att tas i arbetsutskottet. 
 
_______________   
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§ 72 
Övriga ärenden 
 

P Olsson 1. Barnkonventionen 
A Ottosson 
I Bergström Annicka Engblom (m) ställer frågor om hur man jobbar vidare med barnkonventionen 

och hur man arbetar förvaltningsövergripande med dessa frågor. 
 
Förvaltningschefen återkommer i ärendet. 
 
 
2. Skolskjutsavtalen 
 

P Olsson Förvaltningschefen får frågor om hur skolskjutsavtalen påverkas vid högre  
S Petersson bensinpriser och skatter. 
C-U Persson 
I Bergström Barn- och ungdomskontoret återkommer med en överslagsberäkning till 

arbetsutskottets nästa sammanträde. 
 
 
3. Rosenfeldtskolan 
 
Förvaltningschefen får frågor om någon ny information finns i ärendet om 
Rosenfeldtskolan.  
Förvaltningschefen meddelar att inget nytt framkommit utöver att kommunstyrelsen  
har i uppdrag att hitta plats för etablering av skola på Trossö. 
 
 
4. Möte med socialförvaltningen m fl om ungdomars fysiska och psykiska 
 hälsa 
 
Förvaltningschefen informerar från rubr möte i augusti som skall  utmynna i ett 
fördjupat samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, 
landstinget ungdomsmottagning och studieförbunden. 
Bl a skall alla föräldrar erbjudas föräldrautbildning.  
 
5. Gröna skolgårdar 
 
Marcel Abedini (mp) tar upp frågan om planering för gröna skolgårdar. 
Förvaltningschefen återkommer i ärendet. 
 
_________________   
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 § 73 
 Meddelanden 

 
Kommunfullmäktige  2004.177 026 
 § 91 
 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun 
 år 2004. 
 
Kommunfullmäktige  2004.83 042 
 § 92 
 Delårsbokslut den 30 april 2004. 
 
Kommunfullmäktige 2004.210 042 
 § 93 
 Förslag till budgetdirektiv inför budget 
 2005-2007. 
 
Skolverket 2004.278 611 
 Insamling av uppgifter om tillgänglighet till 
 utbildning för elever med funktionshinder. 
 
Skolverket 2004.283 609 
 Synpunkter på barnomsorg och semesterledighet 
 i Karlskrona kommun. Infordrande av uppgifter. 
 
Till Skolverket 2004.283 609 
 Svar på frågor om Synpunkter på barnomsorg och 
 semesterledighet i Karlskrona kommun.   
 
Skolverket 2003.211 047 
 Angående redovisning av statsbidrag till personal-
 förstärkningar bidragsåret 2003/2004. 
 
Utbildningsdepartementet 2003.488 047 
 Begäran om kompensation för merkostnad i 
 samband med införandet av maxtaxa m m inom 
 barnomsorgen.    
 Regeringen avslår begäran. 
 
Till Länsrätten 2004.224 623 
 Angående skolskjuts för elev vid Rosenfeldt- 
 skolan. 
 Kommunen vidhåller sitt beslut att ej bevilja 
 skolskjuts. 
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 forts § 73 
 
Till samhällsbyggnads- 2004.273 214 
förvaltningen Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för 
 Fäjö 1:75. 
  
Till samhällsbyggnads- 2004.240 214  
förvaltningen Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för 
 Hasslö 2:2. 
 
Till samhällsbyggnads- 2004.259 214 
förvaltningen Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för 
 Verstorp 2:68, skärva By. 
 
Parliamentary Assembly Karlskrona kommun tilldelas Plaque of Honour. 
 
Ingegerd Schölin Ett varmt tack för gåvan i samband med hennes 
Rosenfeldtskolan pensionsavgång. 
  
__________________   
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 14 september 2004 
 
§ 74 Aktuell information 
 - Välkomsthälsning 
 - Köredovisning 
 - Ledarkompetens 
 - Handikappolitiska programmet 
 
§ 75 Delegeringsärenden 
 
§ 76 Delårsbokslut januari - augusti 2004 
 
§ 77 Förslag till budget för 2005 och planer för 2006-2007 
 
§ 78 Ändring av rektorsområdesindelningen vid Wämöskolan 
 
§ 79 Förslag om tillsättning av rektorstjänst för resursskolorna och  
 särskolan 
 
§ 80 Yttrande över förslag till personalpolitiskt program för Karlskrona 
 kommun 
 
§ 81 Yttrande över motion angående skol- och förskoleplanering i 
 Nättraby (utgår - återkommer i oktober) 
 
§ 82 Yttrande över motion angående prao i äldreomsorgen 
 
§ 83 Uppsägning av avtal angående barnomsorg avseende Ronneby 
 och Torsås kommuner 
 
§ 84 Kurser och konferenser 
 
§ 85 Övriga ärenden 
 
§ 86 Meddelanden  
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Plats och tid  Länsstyrelsen, Blekingesalen 
  kl 08.30 - 10.37 
  Därefter seminarium på Säljö (t o m kl 20.00) 
 
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) 
  Jeanette Petersson (s) 
  Johan Elofsson (m) 
  Jan-Olof Petersson (fp) 
  Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)   
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Bo Palmgren (c) 
  Marcel Abedini (mp) (ej § 77) 

 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s)              
  Pia Idhede (s) 
 
Ersättare Magnus Manhammar (s) fr o m kl 08.30 

 Marie-Louice Norethun (m) 
 Lennart Svantesson (kd) 
  
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anders Karlsson informationsansvarig 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Eva-Marie Malmgren 
Justeringens tid och plats      Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-09-21 kl 15.30  
     
Under- Sekreterare      ______________________________ Paragrafer 74-86 
skrifter       
 Ordförande     ______________________________ 
 
 Justerare      ______________________________ 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-09-22 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 74   
Aktuell information 
 
1. Välkomsthälsning 
 
Ordföranden hälsar nye ledamoten Andreas Reinholdsson (kd) välkommen 
till barn- och ungdomsnämnden. 
 
 

S Ohlsson 2. Köredovisning 2004.123 611 
I Bergström 
Akten Köredovisning t o m augusti månad 2004 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga 
 rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är 28 
 barn. Samtliga har erbjudits plats på rimligt avstånd, men ett fåtal har valt att avvakta 
 tills eftersökt plats kan erbjudas. Framtida känd väntelista t o m  maj månad 2005 är 
 275  barn, varav 21 till kooperativ. Av den totala kön fram t o m maj månad 2005 
 önskar 54  placering under arbetslöshet och 6 placering under föräldraledighet. 
 Dessutom finns 4 barn i passiv kö. 

 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 4 barn och framtida känd väntelista t o m maj 
månad 2005 är 9 barn, varav 1 till kooperativ.  
1 barn önskas placeras under arbetslöshet. Dessutom finns 10 barn i passiv kö. 
 
Arbetsutskottet och nämnden kommer vid ett senare tillfälle att få en redovisning 
av antalet inskrivna barn på fritids och faktisk närvaro. 
 
En information om ökning av barnomsorgstimmar sedan barnomsorgsreformen 
genomfördes kommer att ges i oktober månad. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av köredovisningen. 
 

P Olsson 3. Ledarkompetens 
E Magnusson- 
Larsson Förvaltningschefen och PA-chefen informerar om det arbete och diskussioner som 
 förs tillsammans med de fackliga företrädarna kring ledarkompetens i förvaltningen. 

De rubriker som hittills berörts är 
- chefsbehörighet 
- kompetens 
- anställningsförhållande 
- fortbildning 
- vikariat 
- ledarskola 
- behörighet 
- lönekriterier. 
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forts § 74 
 
Barn- och ungdomsnämnden får ta del av informationen och nämndens presidium 
framför sitt intresse att delta i diskussionerna med fackliga företrädare. 
 
4. Handikappolitiska programmet  
 
Inget nytt finns att rapportera till nämnden. 
 
________________ 
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 § 75 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beviljande om dispens från 1-årsregeln vid placering i  2004.318 606 
förskoleverksamhet (under förutsättning att förskolan 
kan ta emot barnet med hänsyn till åldern).  
 
Beslut om anpassad studiegång i fyra ämnen för elev i  
Sunnadals rektorsområde.  
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
i tre ämnen för flicka i år 7 i Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om undervisning i fyra ämnen i särskild under- 
visningsgrupp för pojke i år 8 i Vedeby rektorsområde . 
 
Beslut om undervisning i fyra ämnen särskild under- 
visningsgrupp för pojke i år 9 i Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om undervisning i åtta ämnen i särskild under- 
visningsgrupp för pojke i år 8 i Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om undervisning i sex ämnen i särskild under- 
visningsgrupp för pojke i år 8 i Vedeby rektorsområde.  
 
Beslut om undervisning i fyra ämnen i särskild under- 
visningsgrupp för flicka i år 9 i Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om undervisning i sju ämnen i särskild under- 
visningsgrupp för pojke i år 8 i Vedeby rektorsområde.   
 
Beslut om undervisning i fyra ämnen i särskild under- 
visningsgrupp för flicka i år 8 i Vedeby rektorsområde. 
 
Ledighet beviljas för elev i Vedeby rektorsområde under  
tiden 040906-041005 för att besöka sjuk anhörig utomlands.  
 
Beslut om resurser avseende särskilda stödinsatser S2004.318 606 
juli - december 2004 åt Tant Grön AB.  

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
____________   
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  2004.83 042 
§ 76 

P Olsson Delårsbokslut januari - augusti 2004 
S Petersson 
Kommunstyr. Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 849,9 mkr 
Rapport varav kommunbidrag 751,1 mkr. Övriga externa och interna intäkter utgör 92,8 mkr. 
Akten 

Till 13 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelning delats ut 
553,2 mkr. 
 
Ekonomiskt ingångläge 2004 
Barn- och ungdomsnämnden har 2003 disponerat en nettobudget om 718 mkr.   
Bokslutet för 2003 visar en positiv budgetavvikelse om 0,9 % eller motsvarande  
+ 6,6 mkr. 
Investeringsutrymmet har under året varit 8,25 mkr av vilket 7,8 mkr har nyttjats. 
 
De största avvikelserna fanns inom verksamheterna: rektorsområden, lokaler, 
förvaltningsgemensamma kostnader, friskolor och enskild verksamhet, särskolan och 
skolskjutsar. 
 
Internbudget/Resursfördelning 2004 
Under 2004 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som 
togs fram till budget 2001.  Modellen skall ge rektorsområdena stabila budget-
förutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets 
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och regleras 
ekonomiskt per tertial. Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar 
som kommer under året. 
 
För 2004 har sammantaget 11,5 mkr budgeterats som reserv. En reserv om 4,5 mkr 
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1 %) enligt samma direktiv 
i enlighet med föreslagna rationaliseringsåtgärder. 
 
Händelser under 2004 
Under 2004 har förskolan byggts ut med motsvarande ca 11 avdelningar. Detta har 
skett med utökningar i timmar inom befintliga avdelningar och hos familjedaghem 
samt vid ett flertal nya avdelningar i bl a Kungsmarken, Mariagården och Kakel-
ugnen, Spandelstorp och Nättraby. 
 
Prognos för 2004 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos slutar på +/-0 mkr. 
Underskott prognostiseras bl a vid särskolan med anledning av minskade intäkter  
och på de förvaltningsgemensamma kontona, bl a beroende på kraftigt höjda 
försäkringspremier, ökat storköksunderhåll, minskade intäkter vid utvecklings-
centrum, minskade ränteintäkter samt även mindre intäkter inom barnomsorgen i 
jämförelse mot budget. 
Rektorsområdena sammantaget uppvisar ett nollresultat jämfört med budget.  
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De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden 
har tagits i bruk och en omfördelning av medel från reserver inom förvaltningen har 
gjorts för att täcka det behov som kan ses under 2004, totalt 14 mkr.  
 
Inför kommande år ser vi ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån befolk-
ningsprognos för Karlskrona kommun 2003-2012. Fram till i början av 2005 finns 
behov av drygt 100 nya förskoleplatser.  
 
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2004 finns ”inbakat” det riktade 
statsbidraget (ca 5 mkr). Statsbidraget avses gå till personalförstärkningar i skola och 
fritidshem. Av det ekonomiska läget i flertalet rektorsområden framgår att 
möjligheter till ökad personaltäthet som följd av elevminskningar är begränsad. 
I denna prognos har förutsatts att erhållna medel enligt beslutade ramar gäller. 
 
Sammanfattning 
I budget för 2004 äskades 19,7 mkr för den demografiska utbyggnaden av 
barnomsorgen. Beräkningen av det demografiska behovet har visat sig bli lägre och 
kostnaden beräknas vara 14 mkr. Dessutom har förvaltningen i sin helhet tagit den 
merkostnad som friskoleavgångarna ger om ca 4 mkr.  
 
Investeringsbudgeten 
Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 mkr. Till detta kommer 400 tkr som inte  
utnyttjades under 2003 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts.  
 
För utbyggnaden inom barnomsorgen under året finns ytterligare investeringsbehov 
motsvarande 1,6 mkr till inventarier. 
Av nämndens periodiserade investeringsbudget om 3,0 mkr har använts 2,7 mkr. 
  
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2004 till kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2004 till kommunstyrelsen. 
 
_______________  



  14 september 2004 7 
 
 

 2004.210 042   
P Olsson § 77 
S Petersson Förslag till budget för 2005 och planer för 2006-2007 
K-styr. 
Rapport Förutsättningar 
Akten Grundförutsättningar i budgetdirektiven från kommunfullmäktige är att de 
 ekonomiska ramar som tilldelats nämnden för 2005 och 2006, i den av fullmäktige 
 beslutade treårsbudgeten för 2004-06, också skall gälla som underlag för arbetet med 
 treårsbudgeten 2005-07. Nämnden skall lämna 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. Tilläggsförslag skall redovisas i angelägenhetsordning.  

Budgetdirektiven omfattar också ett antal att-satser med uppdrag som skall klaras 
inom den tilldelade budgetramen. Barn- och ungdomsnämnden berörs främst av att-
satserna 35, 36 och 37. Förvaltningen redovisar hur kraven i budgetdirektiven 
kommer att beaktas. 
 
Budgetförslag 
Budgeten omsluter för närvarande 841 mkr, varav kommunbidraget utgör 753 mkr. 
Detta efter extra tillskott av medel från reserv till förskoleutbyggnad på 8 mkr. 
Det särskilda statsbidraget för att öka personaltätheten i förskoleklass, skolbarns-
omsorg och grundskola, ”Wärnerssonpengarna”, påverkar förutsättningar i budget-
arbetet i hög grad. 
 
Bokslutet för 2003 uppvisade ett positivt resultat om 6,6 mkr. Årets första 
budgetuppföljning 2004-02-28 pekade på en ekonomi i balans. Delårsbokslutet per 
2004-04-30 visar dock på ett mindre underskott. Åtgärder har satts in för att uppnå 
en budget i balans. 
Den mer detaljerade uppdelningen av budgeten (internbudgeten) samt resursfördel-
ningen till rektorsområdena m fl kommer att göras under hösten 2004.  
 
Volym- och efterfrågeförändringar redovisas, dels befolkningsprognos för åren 2003-
2013 och dels ökning/minskning i förhållande till 2003.  
Prognos över antalet elever i grundskolan, efterfrågan och volymförändringar samt 
prognos för elevutvecklingen i friskolor redovisas. 
 
Kommentarer ges till verksamheterna: 
- förskoleverksamhet 
- grundskola 
- särskola 
- utveckling-förnyelse-pedagogiska förändringar 
- nämnd, administration och ledning 
- IT 
- ianspråktaganden ur befintliga reserver  
- planering för 2006-2007.  
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Sammanfattning 
Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2004. 
 
En omfördelning av resurser mellan grundskola och förskola möjliggör en utbyggnad 
av förskolan för att möta den demografiska utvecklingen. 
 
För att kunna tillvarata vunna goda erfarenheter från förvaltningens arbete med 
insatser för ökad hälsa, är det angeläget att även under 2005  avsätta medel för detta i 
budgeten liksom för andra insatser som krävs för att sänka sjukfrånvaron i 
förvaltningen.  
 
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 förutsättningar samt mellan 
elever utifrån individuella behov.  
 
Utvecklingsarbetet avseende barns och ungdomars lärande och utveckling har hittills 
visat positiva resultat och framöver ska det konkreta arbetet också ge ökad 
måluppfyllelse vilket redovisas i den årliga Kvalitetsredovisningen. 

 
Under 2004 kommer försöket med IT-portal för att öka elevers och föräldrars 
inflytande och engagemang och därmed närheten mellan hem och skola, att 
utvärderas. Beslut om en ev fortsättning och utvidgning kommer att prövas.  
 
Insatser kommer att göras för att förebygga framtida rekryteringsproblem av 
personalgrupper där utbildningsvolymerna är låga i förhållande till avgångarna. 
 
Under 2005 kommer administrationen att ytterligare kostnadsrationaliseras. 
  

 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  

  
att  godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2005 
och planer för 2006-2007.  
 
Samverkansgruppens synpunkter på budgeten redovisas. 
 
Protokollsanteckning 
Marcel Abedini (mp) hänvisar till sina förslag vid nämndens augustisammanträde  
angående ärende om IT - skolportal och gröna skolgårdar och avstår från att delta i 
beslutet. 
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 Yrkanden 

Annicka Engblom (m) redovisar borgerliga gruppens förslag till budget 2005 och 
planer 2006-2007 samt yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar 

  1. att   kostnaderna för barnomsorg och grundskola särredovisas med början från den 
   1 januari 2005 
 
 2. att   uppdraga åt förvaltningen se över hyressättningen av skollokalerna och  
            därefter genomföra förhandling med Tekniska förvaltningen, så att hyrorna 

motsvarar faktiskt marknadsvärde 
   

  3. att uppdraga åt förvaltningen att genomföra en rationalisering inom den egna 
organisationen enligt fyrklöverns förslag 

 
        4. att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt Barn- och Ungdomsnämnden att  

  införa en barnomsorgspeng med början från den 1 januari 2005 
 

 5. att   föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt Barn- och Ungdomsnämnden att 
med början från den 1 juli 2005 införa en skolpeng, inklusive lokalbidrag och 
kapitalkostnader för investeringar, enligt fyrklöverns förslag 

 
 6. att   uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i kommunfullmäktige     

      om ett införande av fri etablering av förskolor samt familjedaghem 
 
7. att    uppdraga åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som 

behövs med anledning av fyrklöverns förslag 
 

 8. att i övrigt bifalla förvaltningens förslag. 
 
Markus Alexandersson (s) och Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemanna- 
förslaget och avslag på borgerliga gruppens förslag. 
Jens Petersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
Jan-Olof Petersson (fp), Andreas Reinholdson (kd), Bo Palmgren (c) och Kerstin 
Ekberg-Söderbom (fp) yrkar bifall till borgerliga gruppens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot borgerliga gruppens förslag.  
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 borgerliga gruppens förslag röstar nej. 
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Följande ledamöter röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), 
Roland Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Eva-Marie Malmgren (s), 
Jeanette Petersson (s), Jens Petersson (s) och Pia Idhede (s). 
Följande ledamöter röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m),  
Jan Olof Petersson (fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Andreas Reinholdson (kd) 
och Bo Palmgren (c).  
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i enlighet 
med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
attatt   godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till 
budget för år 2005 och planer för 2006-2007.  
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag vilket bifogas  
protokollet. 
 
_________________   



Reservation  Ärende Budget 2005               
2004-09-13 
 
 
 
 
 

Den borgerliga fyrklöverns förslag till budget för Barn- 
och Ungdomsnämnden 2005 och planer för 2006-2007 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Inledning 
 
Kunskap och kreativitet har alltid haft en avgörande betydelse för den enskilda och samhällets 
utveckling. Vi i den borgerliga fyrklövern vill kunna erbjuda våra kommuninvånare en förskola och 
skola där kunskap och bildning är värdefulla begrepp. 



 
Ett viktigt ledord för oss är ständiga förbättringar. Med det menar vi att varje enhet och individ ska ges 
reella förutsättningar att kunna sträva efter detta. Förutsättningar i form av bl.a. tillräckliga resurser, en 
väl fungerande och flexibel organisation och lättfattliga och utvärderingsbara kvalitetsmål. 
 
I denna budget vill vi från de borgerliga partierna påvisa och yrka på vilka nödvändiga satsningar och 
förändringar verksamheten under Barn- och ungdomsnämnden bör göra, för att möta dagens och 
framtidens behov. 
 
Yrkanden 
 
Undertecknade yrkar att Barn- och Ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. att    att kostnaderna för barnomsorg och grundskola särredovisas med början från den 1 

januari 2005 
 
2. att uppdraga åt förvaltningen se över hyressättningen av skollokalerna och därefter 

genomföra förhandling med Tekniska förvaltningen, så att hyrorna motsvarar faktiskt 
marknadsvärde 

 
3. att uppdraga åt förvaltningen att genomföra en rationalisering inom den egna organisationen 

enligt fyrklöverns förslag 
 
4. att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt Barn- och Ungdomsnämnden att införa en 

barnomsorgspeng med början från den 1 januari 2005 
 
5. att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt Barn- och Ungdomsnämnden att med början 

från den 1 juli 2005 införa en skolpeng, inklusive lokalbidrag och kapitalkostnader för 
investeringar, enligt fyrklöverns förslag 

 
6. att uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i kommunfullmäktige om ett 

införande av fri etablering av förskolor samt familjedaghem 
 
7. att uppdraga åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som behövs med 

anledning av fyrklöverns förslag 
 
8. att i övrigt bifalla förvaltningens förslag  
 
 
 
Mångfald och valfrihet 
 
En mångfald av förskolor och skolor berikar verksamheten och ökar valfriheten för barnen och 
eleverna. Skolor med t.ex. olika profil och inriktning, olika pedagogik eller olika organisation och 
utformning möjliggör för eleverna att hitta den utbildning som passar bäst. Närhetsprincipen ska inte 
vara styrande för intagningen till skolan, men ska vara av stor vikt under de första åren i grundskolan. 
 



Förskoleverksamhet och fritidshem 
 
Det är med stor glädje vi kan konstatera att ökningen av födelsetalen har varit stor under de senaste 
åren. Rätten för föräldrarna till dessa nya kommunmedborgare att välja barnomsorg tillsammans med 
möjligheten att starta alternativ barnomsorg ska vara grundläggande i hur verksamheten utformas för 
att möta kommunmedborgarnas önskemål.  
 
De senaste årens regeringsreformer i form av maxtaxa och rätten för arbetslösa samt föräldralediga till 
15-timmars barnsomsorg/vecka, har skapat ett oerhört stort tryck på den nuvarande verksamheten. 
Kostnaderna har ökat, vistelsetiden blivit längre och barngrupperna har blivit alldeles för stora, vilket 
både barn och personal far illa av. Vi bör upprepa kraven på regeringen att i enlighet med gällande 
principer ersätta kommunen med ytterligare minst 30 miljoner kronor per år för utebliven finansiering 
av dessa reformer. 
 
Under tiden kan vi i kommunen själva finna vägar att möta föräldrarnas önskan om att kombinera 
familje- och arbetsliv. Vi i den borgerliga fyrklövern delar inte majoritetens uppfattning om en snabb, 
enbart kommunal utbyggnad av barnomsorgen som en lösning på efterfrågan. Genom att införa att 
genom en barnomsorgspeng välja omsorg skapas istället långsiktiga regler och ger möjlighet för såväl 
föräldrar som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov. Vårt förslag till resursfördelning 
är att låta skattepengarna utan omvägar gå direkt till den omsorgsform föräldrarna väljer 
 
Vi föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag till kommunfullmäktige att 
besluta om införande av barnomsorgspeng samt etableringsfrihet inom förskolan och för 
familjedaghem. 
 
 
Grundskola                                           
 
Vi i borgerligheten anser att omfattande skolnedläggningar som en lösning på de besparingskrav som 
föreligger, är att se kortsiktigt på utvecklingen inom skolverksamheten. En fråga som då borde belysas i 
sammanhanget, är var 2000-talets stora barnkullar ska ta vägen om några år, när de når skolåldern. Det 
är inte rätt att eleverna i våra skolor genom neddragningar på kvalitén ska behöva klä skott för 
otillräcklig medelstilldelning till barnomsorgen. Gapet mellan kommunens bidrag per elev och den 
genomsnittliga medelstilldelningen i riket är alldeles för stort för att vara acceptabelt och med den 
nuvarande inriktningen i majoritetens budget kommer detta gap att öka ytterligare. Tvärtom behövs det 
satsningar inom skolan för att t.ex. öka antalet elever med godkända betyg till gymnasiet. 
 
Inom borgerligheten har vi har länge efterlyst en ordentlig genomlysning av nuvarande 
organisationsstruktur för att finna mer effektiva och flexibla sätt att bedriva verksamheten.  
Vi föreslår att Barn- och ungdomsnämnden inför ett resursfördelningssystem, där grunden för de medel 
skolan får baseras på det antal barn som väljer att gå där. I den skolpeng vi föreslår ska även 
lokalkostnader samt investerings- kostnader ingå. Vi vill på detta sätt åstadkomma korta beslutsvägar 
samtidigt som resurserna går direkt till enheterna istället för till central administration. 
Rektorerna/föreståndarna får på så sätt makten över sin ekonomi för att göra de bedömningar och 
prioriteringar av de investeringar dom de anser kan och bör göras. Vi vill också på detta sätt skapa 
tydliga regler för medelstilldelningen till enheterna samtidigt som hanteringen av resurserna blir 
konkurrensneutral. För oss är det en självklarhet att kommunala skolor och fristående skolor ska få 
verka under samma förutsättningar. 
 



För att tydliggöra  medelstilldelningen till grundskolan respektive barnomsorgen föreslår vi därför att 
Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att från och med den 1 januari 2005 särredovisa 
kostnaderna för de båda verksamheterna. 
 
 
Nämnd, administration och ledning  
 
Den borgerliga fyrklövern driver sedan länge modellen om en starkt decentraliserad verksamhet med en 
mindre omfattande central ledning. Vi anser att detaljorganisationen av skolan inte är en politisk fråga 
att lösa. Varje enhet måste kunna, inte bara på pappret utan i praktiken, styra över sin resursanvändning 
och lägga upp verksamheten med ledning av de mål som finns uppsatta. I efterdyningarna av 
stråkmodellens införande råder det dock fortfarande otydlighet ute i verksamheten vad det gäller tydlig 
ledningsstruktur och ansvarsfördelning. Något som både kostar pengar och som är högst avgörande för 
utvecklingen av verksamheterna.  
 
Vi föreslår därför att det som grundprincip ska finnas en rektor för varje skola och en föreståndare för 
varje förskola. Undantag kan göras för mindre enheter, där man kan vara rektor för flera sådana. 
Undantag kan även göras för glesbygdsskolor, där andra lösningar kan vara att föredra.  
 
Vi föreslår vidare att förvaltningen får i uppdrag att genomföra ytterligare rationaliseringar inom 
administrationen och återkomma med förslag till dessa till nämnden i november. 
 
Förändringarna av ledningsstrukturen enligt fyrklöverns förslag föreslås ske i och med halvårsskiftet 
2005. 
 
Lokaler 
 
Den demografiska minskningen av elever sammantaget med de elever som väljer friskolor har för 
närvarande lett till överytor inom den kommunala skolorganisationen. Upp- och nedgång i elevantal är 
inget nytt fenomen, men vad som behöver förnyas är möjligheten för den enskilda skolan att hantera sin 
egen lokalplanering. 
 
Vi i den borgerliga fyrklövern har länge pläderat för ett mer flexibelt sätt att utnyttja skolornas lokaler. 
Vi menar att genom att inkludera lokalbidraget i en resursfördelning enligt vår föreslagna skolpeng, ges 
skolorna en reell möjlighet att effektivt utnyttja både resurser och lokaler. Rektorer och personal kan 
göra sina bedömningar och prioriteringar av de investeringar dom de anser kan och bör göras och det 
över en längre tidsrymd än i dagsläget. Uppstår överytor av en eller annan anledning skulle sådana 
kunna frigöras och på så sätt inte behöva belasta skolans budget. Det blir upp till hyresvärden att finna 
lösningen på detta och det finns många, goda exempel i andra delar av landet, där andra verksamheter 
än skolrelaterade sådana kunnat inhysas i övertaliga lokaler. 
 
Barn- och Ungdomsförvaltningen ges således i uppdrag att göra en översyn att hyressättningen av sina 
lokaler. Hyrorna ska grundas på mer marknadsmässiga villkor, där hänsyn tas till verkliga 
kapitalkostnader, läge och kvalitet och inte som idag på fiktiva, bokförda värden. 
 
 
Sammanfattning 
 



Det är högst väsentligt att det ska finnas tillräckligt med resurser till skolan, för att varje elev ska kunna 
erbjudas en väg till goda kunskaper utifrån sina egna förutsättningar. De borgerliga partierna har under 
lång tid ställt krav på ökade satsningar på skolan, vilket tyvärr inte vunnit tillräckligt gehör hos den 
sittande majoriteten. Den nuvarande utvecklingen, där skolorna får klä skott för otillräcklig 
medelstilldelning till barnomsorgen, anser vi vara olycklig och oacceptabel. 
 
Det är nödvändigt att elever och föräldrar ges ett stort inflytande i skolan och därmed möjlighet att 
påverka skolans utveckling. Lika nödvändigt är att skolans och barnomsorgens personal får en verklig 
möjlighet att utveckla den pedagogiska verksamheten genom sin yrkesskicklighet. Det vill vi 
åstadkomma genom att varje förskola/skola blir självständig och får ett reellt budgetansvar.  
Sättet som resurserna till förskolan/skolan fördelas på måste vara anpassat för detta. Därför vill vi 
införa en barnomsorgs- och skolpeng. Det innebär att de kommunala resurserna går direkt till den skola 
föräldern eller eleven valt. Det leder också till att beslutsvägarna blir kortare samtidigt som resurserna 
går till skolan istället för till central administration. 
 
Undertecknade partier kommer att arbeta för att skapa förutsättningar för en rejäl ökning av resurserna 
till skolan. Vi vill ge all vår personal en bättre och tydligare organisation med möjliga områden för 
cheferna att vara chefer över. Med våra förslag ger vi personalen bättre förutsättningar att få ännu mer 
stimulerande arbetsmiljö och bättre förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete. 
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Petersson (fp) 
 
 
Lennart Svantesson (kd)   Bo Palmgren (c) 
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 2004.320 001 
 

P Olsson § 78 
R/Trossö Ändring av rektorsområdesindelningen vid Wämöskolan 
R/Wämö 
Akten I den organisationsförändring som gjordes 2003 förändrades rektorsområdes-
 tillhörigheten för flera skolor. Wämöskolan fortsatte dock vara en gemensamt  

nyttjad anläggning mellan Trossö respektive Wämö rektorsområden. 
 
För att nå administrativa förenklingar och med det nära samarbete som finns inom 
samverkansområdet som bas, och då fördelarna inte längre överväger av en fortsatt 
delad verksamhet, föreslås en förändring. 
 
Vid en förändring kan Wämöskolan antingen bli ett självständigt rektorsområde eller 
ingå i ett av de två andra. Såväl förvaltningen som rektorerna i området bedömer att 
den bästa lösningen är att Wämöskolan tillhör Wämö rektorsområde. 
 
Det finns administrativa fördelar om förändringen genomförs vid årsskiftet. 
 

 Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden 
besluta  
 
att  Wämöskolan från och med 1 januari 2005 skall tillhöra Wämö rektorsområde. 
 

 Yrkanden  
Annicka Engblom (m) yrkar å borgerliga gruppens vägnar avslag på tjänstemanna- 
förslaget och föreslår i stället  
att Wämöskolan fr o m den 1 januari 2005 ska utgöra ett eget rektorsområde  
med en rektor 
att Tullskolan och Hästöskolan med tillhörande barnomsorgsverksamhet 
fr o m den 1 januari 2005 bildar ett eget rektorsområde.  
 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms yrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  Wämöskolan från och med 1 januari 2005 skall tillhöra Wämö rektorsområde. 
 
______________   
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 2004.146 023  
      

P Olsson § 79 
T Hall Förslag om tillsättning av rektorstjänst för resursskolorna och särskolan. 
R/Särsk 
S Larsson Under Christer Larssons, rektor för resursskolorna och i särskolan, tjänstledighet har 
A Trulsson Thomas Hall upprätthållit tjänsten som vikariat fr o m 19 mars 2004. 
Akten 

Tjänsten utannonserades i april som en tillsvidaretjänst under förutsättning att 
ordinarie innehavare inte återgår i tjänst. Christer Larsson har därefter sagt upp sin 
tjänst. 13 sökande anmälde sitt intresse för tjänsten. 
 
Urvalet till tjänsten har gjorts av presidium och förvaltningschef med deltagande av 
rektor för området och omfattade slutligen fyra sökande. Fackliga organisationer har 
deltagit i intervjuer och slutligt urval. Resultatet av processen är att Thomas Hall 
föreslås erbjudas tjänsten. 
 
Förvaltningschefens bedömning är att Thomas Hall är mest lämplig för tjänsten. 
Thomas Hall har bred kommunal erfarenhet, mycket stor erfarenhet av att arbeta med 
funktionshindrade och mycket stor kunskap på området. Han har under sin vikarietid 
också visat god förmåga att leda resursskolornas arbete. 
Detta sammantaget gör att förvaltningschefen har stort förtroende för Thomas Halls 
förmåga att kunna utveckla verksamheten inom resursskolorna och att kunna bidra till 
utveckling av särskolan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår att barn- och ungdoms-
nämnden beslutar 
 
att  Thomas Hall förordnas som rektor i Karlskrona kommun med ansvar för 
resursskolorna och som rektor i särskolan fr o m den 1 oktober 2004 och tillsvidare. 
 
Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
________________   
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 2004.239 020 
  

P Olsson § 80  
E Magnusson- Yttrande över förslag till personalpolitiskt program för Karlskrona kommun 
Larsson 
KLF På uppdrag av kommunstyrelsen har en arbetsgrupp inom personalenheten arbetat 
Akten fram ett förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommun och dess 
 bolag. 

 
Förslaget är utsänt på remiss till nämnder, styrelser och fackliga organisationer. 
Personalchef Annelie Malmström redovisade förslaget i arbetsutskottet och hon 
framhöll att tydliga värderingar från arbetsgivarens sida är det viktigaste i det 
personalpolitiska programmet, del 1.   
Förslaget tar sin utgångspunkt i att Karlskrona kommun skall uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare med tydliga värderingar i organisation, kultur och i aktiva 
handlingar i  förhållande till medarbetarna i verksamheten.  
Ledarskap som präglas av tillit och intresse för människor innebär möjligheter för 
medarbetare att utvecklas och aktivt delta i verksamhetens utveckling. 
Medarbetarskap som präglas av öppenhet och respekt där alla har ansvar för att skapa 
goda relationer och att göra ett bra jobb beskrivs i förslaget. 
Vidare betonas framtidsperspektivet uttryckt som att Karlskrona kommun skall vara 
framtidens och möjligheternas arbetsplats där rekryteringsstrategin blir viktig på kort 
och lång sikt.  
Del 2 av personalpolitiska programmet håller på att tas fram och blir ett 
arbetsmaterial som är avsett att  användas vid arbetsplatsträffar i verksamheten. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn– och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  tillstyrka förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommun och 
dess bolag. 

 
 Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  tillstyrka förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommun och 
dess bolag. 

  
____________________   
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 2004.222 611  
  

I Bergström § 81 
 Yttrande över motion angående skol- och förskoleplanering i Nättraby 
 

Ärendet utgår och återkommer till barn- och ungdomsnämndens sammanträde i 
oktober 2004. 
 
________________   
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 2004.294 628 
 

A Ottosson § 82 
Kommunfullm  Yttrande över motion angående prao i äldreomsorgen  
Akten 

Centerpartiet har till Kommunfullmäktige ställt motion angående prao i 
äldreomsorgen. 
 
I motionen framförs farhågor för att det sjunkande antalet ungdomar som söker till 
omvårdnadsprogrammet kan ge konsekvenser för framtiden. Motionären menar att vi 
måste agera för att få fler ungdomar att arbeta inom äldreomsorgen. 
För att fler ungdomar ska komma i kontakt med äldreomsorgen och därigenom 
upptäcka att det är givande och berikande att arbeta med gamla människor föreslår 
motionären att alla elever i skolår åtta ska erbjudas att under en dag få följa 
verksamheten på ett äldreboende eller i hemtjänsten. Deltagandet ska vara frivilligt 
och ge insikt om och inblick i arbetet med gamla. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår motionären  
 
att  äldreförvaltningen tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen prövar 
möjligheten till endagarspraktik för 8:orna. 
 
Yttrande 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens intentioner och det förslag 
som framförs. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar  
 
att  föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen. 
 
Beslut   
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen. 
 
_______________   
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 2004.193 605 R-by 
 2004.219 605 Torsås 
      

P Olsson § 83 
S Petersson Uppsägning av avtal angående barnomsorg avseende Ronneby och Torsås 
Ronneby och kommuner 
Torsås kommun 
Akten Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun har sedan 1998 en överens-
 kommelse med Ronneby respektive Torsås kommun som reglerar den inter-
 kommunala ersättningen för förskolebarn, barn i behov av skolbarnsomsorg samt 
 barn i förskoleklass. Överenskommelsen gäller familjer som bor i närheten av 
 kommungränsen och där en placering i grannkommunen skulle underlätta för 
 familjen. Denna överenskommelse har sedan 1998, som var ett s k prövoår, 
 fortlöpande förnyats enligt praxis om automatisk förlängning om inte uppsägning 
 sker 3 månader före kalenderårets utgång.  

 
Överenskommelsen är att placering sker i mån av plats och att ersättningen sker efter 
schablon enligt följande årskostnad: Förskolebarn, 20 tkr, Förskoleklass, 10 tkr, 
Skolbarnsomsorg, 10 tkr. 
 
För Karlskrona kommuns del har de senaste årens födelseutveckling inneburit ett allt 
hårdare tryck på de förskolor som finns i kommunen. För att täcka det behov som 
finns står Karlskrona kommun inför en större utbyggnad av förskolor, vilket då inte 
medger möjligheter till att ta emot barn från närliggande kommuner om inte berörd 
familjs hemkommun står för den faktiska kostnaden. 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås därför säga upp avtalen. 
 
Detta innebär att inte barn från de närliggande kommunerna kommer att nyplaceras 
inom Karlskrona kommuns barnomsorg om inte ny överenskommelse kommer till 
stånd med de närliggande kommunerna.  
För de barn som idag är placerade i Karlskrona kommuns barnomsorg sker ingen 
förändring. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att Karlskrona kommun inte förlänger ovanstående överenskommelse med 
Ronneby och Torsås kommuner, utan säger upp den fr o m 2004-09-30 med en 
uppsägningstid om tre månader.  
 
Tjänstemannaförslaget kompletteras med texten ”med avsikt att teckna ny överens- 
kommelse fr o m 2005-01-01”. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens justerade förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta förslag. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att Karlskrona kommun inte förlänger ovanstående överenskommelse med 
Ronneby och Torsås kommuner, utan säger upp den fr o m 2004-09-30 med en 
uppsägningstid om tre månader med avsikt att teckna ny överenskommelse fr o m 
2005-01-01. 
 
_______________  
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§ 84 
Kurser och konferenser 
 
Ordföranden påminner om konferensen den 15 september 2004 i Konserthuset 
”På tal om flickor och pojkar”. 
 
__________________   
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§ 85 

I Bergström Övriga ärenden 
Meddelas 
ej närv Inställt sammanträde 
Anslag 

Med anledning av dagens extra sammanträde i barn- och ungdomsnämnden  
beslutar nämnden inställa sammanträdet den 22 september. 
 
______________   
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§ 86 
Meddelanden 
 
Skolverket 2004.283 609 
 Synpunkter på barnomsorg och semestertjänst- 
 ledighet i Karlskrona kommun. 
 
Kommunfullmäktige  2004.324 102 
 § 101 
 Avsägelser av kommunala uppdrag: 
 Peter Christensen (c) har i skrivelse 4 augusti 
 2004 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
 barn- och ungdomsnämnden. 
 Karin Landquist (kd) har i skrivelse den 20 
 augusti  2004 avsagt sig uppdraget som ledamot 
 i barn- och ungdomsnämnden. 
 Valdi Ivancic (fp) har i skrivelse 23 augusti 2004 
 avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och 
 ungdomsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige 2004.324 102 
 § 102 
 Kommunala val. 
 Andreas Reinholdson (kd) har valts som ledamot 
 i barn- och ungdomsnämnden efter Karin Land- 
 quist.    
 
Kommunfullmäktige  2004.322 628 
 § 105 
 Svar på motion om plattform för samverkan  
 mellan studie- och yrkesvägledare. 
 Kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige  2003.476 609 
 § 107 
 Svar på motion om förbud mot klädedräkterna 
 niqab och burka. 

  Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Kommunfullmäktige  2004.325 029 
 § 109 
 Förslag till kommunövergripande riktlinjer  
 och användande av tjänstebil och bensinkort. 
 
 
 



  14 september 2004 21 
 
 
 
forts § 86 
 
Kommunfullmäktige  2004.80 611 
 § 116 
 Svar på motion om kommunalt självstyre att 
 själv bestämma subventionerna inom barn- 
 omsorgen. 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Tekniska nämnden 2003.358 291 
 § 56 
 Anslagsframställan och investeringstillstånd 
 för förbättringar av el- och ventilationsarbeten 
 i Rosenfeldtskolan. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2004.284 214 
förvaltningen Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för 
 Johannesberg 1:1, ny förskola.  
  

 
________________   
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 20 
oktober 2004  
 
§ 87 Aktuell information 
 1. Olycksfall i barnomsorg och skola - Rapport nr 6/2004 
 2. Redovisning av sjuktal 2:a tertialet 2004 
 3. Hur trivs barn på fritidshem? - Rapport nr 10/2004 
 4. Kvalitetssäkring i skolhälsovården 2002-2004 - Rapport nr 9/2004 
 5. Karlskrona kompetenscentrum 
 
§ 88 Delegeringsärenden 
 
§ 89 Budgetuppföljning per den 30 september 2004 
 
§ 90 Förslag till arbetsmiljöpolicy för barn- och ungdomsförvaltningen  
 
§ 91 Ny förskola på Hästö 
 
§ 92 Yttrande över motion angående skol- och förskoleplanering i Nättraby 
 
§ 93 Val av representant i folkhälsoråd 
 
§ 94 Kompletteringsval av kontaktpolitiker 
 
§ 95 Kompletteringsval av ersättare i arbetsutskottet 
 
§ 96 Kurser och konferenser 
 1. Integrationsutbildning 
 2. Utbildningspaket ”Barn 3-9 år” som har svårt med kommunikation 
  och koncentration 
 3. Om bemötande av människor med funktionsnedsättningar 
 4. Teatergruppen Culpas föreställning ”När far har somnat in i sitt rus” 
 5. Marknadsföring av en kommunal skola  
 6. Utbildning med temat ”Barn i missbrukarfamiljer” 
 7. Föräldracirklar - temakvällar 
 
§ 97 Ärende med anledning av länsrättsdom angående bidrag till fristående 
 skolor 
 
§ 98 Övriga ärenden 
 1. Kontaktpolitikeruppdraget 
 2. Trafiksäkerhetsmiljön E 22 vid Ramdala 
 3. Säljö - minnesanteckningar 
 4. 15-timmarsbarn och syskon 
 5. Uppdrag att utkvittera värdehandlingar 
 6. Språk och seder 
§ 99 Meddelanden
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Plats och tid  Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
  kl 08.30 - 14.50 
 
Beslutande  Magnus Johansson (s) ordförande 

  Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande t o m kl 12.00 föredragn 

  Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
  Roland Andréasson (s) 
  Eva-Britt Dahlström (s) 
  Eva-Marie Malmgren (s) frånv 09.45-13.30 

  Johan Elofsson (m) 
  Jan-Olof Petersson (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Bo Palmgren (c) 
  Arto Valtonen (v) 
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s)               
  Magnus Manhammar (s)   kl 13.30 - 14.50 beslutssmtr 
 Jörgen Aronsson (s) 
 Kerstin Frändebo (c) 
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Arto Valtonen 
 
Justeringens tid och plats      Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-10-28 kl 11.30 2004 
 
Under- Sekreterare      ______________________________ Paragrafer 87-99 
skrifter       
 Ordförande     ______________________________ 
 
 Justerare      ______________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-10-29 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 



  20 oktober 2004 2 
 
 
 
§ 87 
Aktuell information 
  2004.326 609  
 

S Ohlsson 1. Olycksfall i barnomsorg och skola - Rapport nr 6/2004 
Rapport 
Skolsköt. I rapport nr 6/2004 redovisas inträffade olycksfall i barnomsorg respektive skola per 
Skolläk. rektorsområde läsåret 2003/04. Dels redovisas olycksplats, dels skada och orsak. 
Akten Under läsåret har 334 rapporter lämnats varav skolan står för största delen.  

 
Inom barnomsorgen rapporterades 114 olyckor. Olycksplatser var främst fritids 
inomhus, förskola gården och förskola inomhus samt skolgården. De flesta skador 
som inträffade inom barnomsorgen gällde spricka/fraktur/stukning, sårskada och 
tandskada.  Orsaken till olyckorna varierar, men de flesta fallen gäller under lek eller 
att barnen snubblat eller ramlat. 
 
Inom skolan har 224 olyckor inträffat. Olycksplatserna var främst idrottshall, skolan 
inomhus och skolgård/lekplats. De flesta skadorna gällde spricka/fraktur/stukning och 
sårskada. Flest orsakerna; vid bollspel, bråk, idrottslektion, snubblat/ramlat/halkat 
samt under lek. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer frågor om rapporterade olycksfall och 
uppföljning av desamma. 
 
Solvig Ohlsson meddelar att mycket förebyggande arbete sker vad gäller NO, träslöjd 
och syslöjd. I övrigt följs alla inträffade olycksfall/skador upp omedelbart och 
rapporten är endast en redovisning från det gånga året. 
 
Jan-Olof Petersson (fp) efterlyser rutiner för anmälningsskyldighet m m avseende 
kränkande särbehandling av elever. Vidare ställer han frågor om systematiskt 
miljöarbete och ohälsa. Arto Valtonen (v) ställer frågor om jämförelser mellan 
åren och mellan pojkar och flickor. 
 
Anja Eklund meddelar att frågorna tas upp i hälsosamtal år 4 och år 8, samt i 
attitydundersökning år 5 och år 9. Jämförelser flickor och pojkar framgår i de  
undersökningarna. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
 
______________   
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 2004.124 026 
    

L Dehlin 2. Redovisning av sjuktal 2:a tertialet 2004 
Akten 

Personalnyckeltal 2:a tertialet 2002, 2003 och 2004 redovisas enligt nedan. 
Nyckeltalen redovisas för män, kvinnor och totalt. 
- Antal anställda 
- Antal årsarbetare 
- Timanställda/arbetad tid i årsarbetare 
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
- Fyllnads- och övertid/anställd 
 
Vidare redovisas sjukdagar 2:a tertialet 2002, 2003 och 2004, fördelat på män, 
kvinnor och totalt.   
- Sjukdagar per anställd totalt 
- Sjukdagar per anställd och månad 
- Sjukdagar 1-21 dagar, 22-28 dagar, 28-90 dagar och över 90 dagar. I dessa sjuktal 
redovisas även hur många anställda i olika ålderskategori som finns inom varje  
sjukperiod.  
 
Lena Dehlin redovisar vad som görs för att skapa en bättre hälsa hos barn- och 
ungdomsförvaltningens personal, exempelvis 
- rehabiliteringsutredningar 
- mer fokus på förebyggande åtgärder 
- friskvårdsvecka v 41 
- ergonomiutbildning för kökspersonalen 
- hösten 2004 planeras möten med städpersonal angående riskfaktorer, åtgärder 
   för förbättring, lätt träningsprogram m m. 
 
På vissa områden anordnas andra aktiviteter såsom 
- massage för personal 
- kurs ”Långsamma rörelser”  
- pausgympakurs för blivande ledare. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.   
 
_____________   
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  2004.346 619 
 

A Berglund 3. Hur trivs barn på fritidshem? - Rapport nr 10/2004 
A Ottosson 
S Petersson Utvecklingsfunktionen inom barn- och ungdomsförvaltningen har undersökt hur barn 
Rapport trivs på fritidshemmen i Karlskrona. 
Akten 

Frågeställningarna i undersökningen var följande: 
Har förändringarna som skett inom barnomsorgen påverkat barnen på 
fritidshemmen? 
- Vad tycker barnen om gruppstorlekar av barn? 
- Känner de sig trygga? 
- Får de den uppmärksamhet de vill ha av personal? 
Står verksamheterna för samhällsmålen? 
- Får barnen värdegrunder som demokrati, jämställdhet samt förståelse för olikheter 
 och olika åsikter? 
Har verksamheterna innehåll och arbetssätt utifrån barnens behov?  
- Vad har fritidshemmen att erbjuda? 
- Hur ser inne- respektive utemiljöer ut? 
 
Ett fyrtiotal barn på fyra fritidshem har intervjuats. Både verksamheten på stor skola 
kontra liten skola och staden gentemot landet har jämförts. 
 
Nästan alla barn trivs på fritidshemmen och nästan alla har roligt när de är i 
verksamheten. Personalen lovordas för att de gör ett fantastiskt arbete. 
Nästan alla barn upplever att det är mycket barn i verksamheten men att personalen 
ändå lyckas ge barnen den hjälp och uppmärksamhet de vill ha. Barn känner 
förtroende och trygghet i verksamheten. 
 
Fritidshem med lägre personaltäthet kan t ex inte erbjuda barnen stor valfrihet att 
delta i planerade aktiviteter. Det finns risk att personalen kan känna stress och 
otillräcklighet i många situationer medan barnen har behov av att varva ner. 
 
Ett av fritidshemmens mål är att barnen ska få en värdegrund, lära sig demokrati 
och jämställdhet, dvs lära barnen att respektera olikheter och olika åsikter samt att 
kunna kompromissa. 
 
De flesta barnen anser att lokalerna är bra på fritidshemmet, men flera av dem tycker 
att det saknas lugna rum för att kunna vara ifred. T ex ett mysrum. 
 
Fritidshemmen ha fina utemiljöer med natur precis i närområdet, klätterställningar  
och klätterträd och bollplan. Många av barnen tycker om när personalen är med i 
framförallt olika bollsporter och sällskapsspel.   
 
Sammantaget ger rapporten en positiv bild av hur barnen trivs på fritidshem. 
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Förvaltningen kommer att redovisa jämförelsetal från Skolverket i början av nästa år, 
januari eller februari. 
 
Även nyckeltal över inskrivna barn kommer att redovisas vid senare tillfälle. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.  
 
______________   
 
  2004.345 624 
 

A Ottosson 4. Kvalitetssäkring skolhälsovården 2002-2004 - Rapport nr 9/2004 
A Eklund 
Skolsköt. Utvecklingsfunktionen vid barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en rapport  
Akten över kvalitetssäkring inom skolhälsovården läsåren 2002/2003 och 2003/2004. 

 
Som grund för att bedöma helheten finns sammanställning av 
- Enkät till skolsköterskorna läsåret 2002/2003 
- Sammanställning av skolsköterskornas verksamhetsberättelser läsåret 2003/2004 
- Hälsosamtal år 4 läsåret 2003/2004 
- Hälsosamtal år 8 läsåret 2003/2004 
- Kvalitetsredovisning läsåret 2002/2003. 
 
Rapporten redovisar skolsköterskornas syn på sin kompetensutveckling, av 
uppföljning av skolhälsovårdens utvecklingsarbete, dokumentation, användandet av 
skolhälsovårdens kompetens vid uppföljning och utvärdering av insatser för barn i 
behov av särskilt stöd.  
 
Av rapporten framgår att elevernas i år 4 hälsotillstånd generellt är gott samt att de 
trivs i skolan. Nästan alla elever i år 4 och år 8  deltar i hälsokontrollerna och tar emot 
de vaccinationer som erbjuds.  Av hälsosamtalen framgår att andelen elever som 
uppger återkommande huvudvärk,  magont och sömnbesvär är något mindre i år 8 än 
i år 4. Allergiska besvär är av samma omfattning som tidigare. 
 
Kommunens tillgång till skolsköterskor är god och från höstterminen finns en skol- 
läkare anställd. Ett ökat antal elever per heltidstjänst skolsköterska beror på att 
ansvaret för 6-åringarna övergått från landstinget till skolhälsovården. 
 
Av de 16 lokaler som används är 11 ändamålsenliga helt eller delvis. Lokaler och 
utrustning anpassas kontinuerligt till verksamheten. 
 
Skolsköterskorna ingår i olika samverkansforum. 
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I en enkät 1999 visade resultatet att eleverna var mycket nöjda med sin skolsköterska, 
men att tillgängligheten kunde vara  bättre. 
 
I anslutning till redovisningen meddelar Anja Eklund att Arbetsmiljöverket har 
framfört önskemål att göra ett antal tillsynsbesök i Blekinge i januari 2005. I nuläget 
vet förvaltningen inte om det blir aktuellt med besök i Karlskrona. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
 
_________________   
 
 

A Eklund 5. Karlskrona kompetenscentrum 
 
Anja Eklund informerar om ett uppdrag som har sin grund i en revisionsrapport med 
synpunkter på kommunens internutbildning. Uppdraget gick ut på att utreda 
möjligheterna att utöka Utvecklingscentrums verksamhet att även omfatta andra 
förvaltningar inom kommunen. Med tillskott av personal från andra förvaltningar 
skulle ett kompetenscentrum bildas. 
Ansvaret för verksamheten föreslås ligga på kommunledningsförvaltningen. 
 
Anja Eklund informerar om konsekvenserna för barn- och ungdomsförvaltningen. 
 
Beslut tas i kommunstyrelsen i november 2004. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
 
_______________   
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 § 88 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal som vik rektor för tiden 1 juli - 31  2003.486 023 
oktober 2004. 
 
Anställningsavtal som vik rektor för tiden 1 augusti - 30 2004.32 023 
september 2004. 
 
Anställningsavtal tillsvidareanställning som rektor 2004.361 023 
fr o m den 1 oktober 2004. 
 
Ledighet beviljad för elev i Sunnadals rektorsområde  
under tiden 6 september - 6 oktober 2004. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i Sunnadals  
rektorsområde i 5 ämnen. 
 
Ledighet beviljad för elev i år 3, Nättrabyskolan 
under tiden 25 november - 17 december 2004. 
 
Ledighet beviljad för elev i år 1 i Nättrabyskolan 
under tiden 8 september - 22 september 2004. 
 
Ledighet beviljad för elev i år 4 i Nättrabyskolan 
under tiden 13 september - 27 september 2004. 
 
Ledighet beviljad för elev i år 1 i Nättrabyskolan  
under tiden 8 november - 29 november 2004. 
 
Beslut om resurser avseende särskilda stödinsatser S 2003.255 630 
till Montessorifriskolans fritidshem under tiden 
1 juli - 31 december 2004. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2004.83 042 

P Olsson § 89 
S Petersson Budgetuppföljning per den 30 september 2004 
Kommunstyr. 
Akten Budgetuppföljning per den 30 september 2004 visar vid en samlad bedömning att 
 barn- och ungdomsförvaltningens resultat för 2004 kommer att sluta på ett +/-0 mkr    

 
Beräknade avvikelser för år 2004 enligt prognos i miljontals kronor: 
 
Resursskolan - 0,1 mkr 
Antal elever är mindre än vad som budgeterats.  
Intäkten från rektorsområdena är mindre än förväntad.  
 
Förberedelseklasserna FBK - 0,2 mkr 
Intäkt från staten beräknas ej täcka kostnaderna. 
 
Försäkringar - 0,2 mkr 
Höjning av premierna för 2004 vilket inte var budgeterat.     
 
Storköksunderhåll - 0,1 mkr 
Ett utökat underhåll av storköken vilket ger ett negativt  
utfall mot budget. 
 
Ränteintäkter - 0,3 mkr 
En överskattning av nämndens likvida medel gjordes  
i samband med budget. 
 
Hyror + 1,0 mkr 
Förskjutning av viss budgeterad ny- och ombyggnation 
till år 2005 och att vissa kostnader ej får helårseffekt       
förrän 2005. 
 
Bemanningsteam + 0,1 mkr 
Budgeterad specialistpool kom ej igång förrän efter 
semesterperioden. 
 
Rektorsområdena - 0,2 mkr 
Sammantaget visar rektorsområdena ett mindre under- 
skott i sin prognos för 2004.      
  
Investeringsbudget 
Av nämndens periodiserade investeringsbudget om 5,0 mkr har till och med  
september månad nyttjats 3,6 mkr. 
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 Tjänstemannaförslag 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna budgetuppföljningen för januari – september 2004 till 
kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
________________    
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K Edvinsson § 90 
Policy Förslag till arbetsmiljöpolicy för barn- och ungdomsförvaltningen  
Akten 

Mål 
I barn- och ungdomsnämndens skolplan för 2004-2006 beskrivs de mål och 
strävanden, som skall ligga till grund för arbetet inom barn- och ungdomsnämndens 
verksamhetsområde. 
 
Ett viktigt instrument för att realisera målen är en god arbetsmiljö där personal och 
barn kan erbjudas en miljö där risker för olycksfall och ohälsa av såväl fysisk som 
psykisk natur så långt som möjligt är undanröjda. Arbetsmiljön skall dessutom 
präglas av tillit till den enskilda individen och bygger på ett ömsesidigt förtroende 
och en ömsesidig respekt mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
 
En god arbetsmiljö gör att barn- och ungdomsnämndens viktigaste resurser, personal 
och barn, trivs och fungerar väl i sitt arbete och i sina aktiviteter. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär arbetsgivarens arbete med att undersöka, 
planera, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
 
Kommunens övergripande arbetsmiljöpolicy ligger som grund för barn- och 
ungdomsnämndens egna miljödokument. 
 
Lagar 
Barn- och ungdomsnämnden har som mål att skapa en bättre arbetsmiljö än vad som 
krävs genom lagreglering.  Arbetsmiljön skall inte bara vara säker utan också vara 
utvecklande och möjlig att påverka för de anställda och elever. 
 
Chefer 
Chefer har ansvaret för arbetsmiljöfrågor inom sitt ansvarsområde. Varje rektors-
område utgör ett eget skyddsområde. De lokala samverkansgrupperna fungerar också 
som egna skyddskommittéer. Varje rektor är tillika skyddsområdeschef. Rektor har i 
sin tur möjlighet att fördela arbetsmiljöuppgifter.  
 
Övergripande frågor som rör arbetsmiljön inom flera chefers ansvarsområden, 
behandlas av förvaltningschefen och i central samverkansgrupp. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska tillse att chefer på olika nivåer har den kunskap som 
erfordras  för att bedriva och utveckla arbetsmiljöarbetet. 
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Roller 
Arbetsgivarens roll respektive arbetstagarnas och elevernas personliga ansvar 
redovisas i detta avsnitt. 
 
Dokumentation 
Arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet skall dokumenteras skriftligt.  
Riskbedömning, sammanställningar av skador och tillbud samt åtgärdsplaner skall 
alltid vara skriftliga. Syftet är att dokumentationen skall vara ett hjälpmedel i 
arbetsmiljöarbetet. 
  
Lokaler 
Inför beslut om nybyggnation, om- eller tillbyggnad skall arbetsmiljöfrågorna 
diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenser bedömas i samverkan med de 
anställda och åtgärder vidtagas för att så långt som möjligt förebygga negativa 
effekter och minimera risker för både inre som yttre arbetsmiljö. 
 
Psykosocial arbetsmiljö 
Arbetstagare och elever inom barn- och ungdomsförvaltningen skall uppleva en god 
arbetskvalité också vad gäller de psykiska och sociala förhållandena på arbetsplatsen. 
 
Rehabiliteringsverksamhet 
I första hand har arbetsgivaren ett skyddsansvar. Det innebär att arbetsgivaren skall 
förebygga ohälsa och olycksfall på  arbetsplatsen. Om ohälsa ändå inträffar får 
arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. 
Arbetsgivaren ansvarar för den yrkesinriktade rehabiliteringen, dvs den del av 
rehabiliteringen som direkt är kopplad till arbetet.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa ovanstående förslag till arbetsmiljöpolicy för barn- och 
ungdomsförvaltningen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_______________   
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P Olsson § 91 
S Ohlsson Ny förskola på Hästö 
Tekniska  
nämnden Bakgrund 
Akten Idag finns tre förskoleavdelningar på Hästö. Två är placerade i f.d. affären på Hästö 
 som ägs av privat fastighetsägare, den tredje avdelningen är placerad i lägenheter i 
 närliggande bostadsrättsfastighet. 

 
Våren 2002 gjorde Arbetsmiljöverket inspektion på förskolan (f.d. affären) då krav på 
åtgärder för ett stort antal brister påtalades. Bristerna är i huvudsak kopplade till 
kök/mathantering samt utrymmesbrist.  Den begränsade ytan har gjort att endast 
smärre åtgärder kunnat vidtas. Tekniska förvaltningen gör bedömning att det skulle 
vara en dyrare lösning att bygga ut för att tillskapa tre avdelningar inom fastigheten 
än att bygga nya lokaler. 
 
En planändring för att möjliggöra en ny förskoleetablering på Hästö har gjorts på 
fastigheten (Karlskrona 5.23 m fl) som ligger bredvid fotbollsplanen och gränsar till 
Wämöskogen. 
 
Platsbehov 
Hösten 2004 finns det 50 barn placerade på de tre befintliga förskoleavdelningarna på 
Hästö. Ytterligare 20 barn boende på Hästö har förskoleplacering på andra förskolor i 
kommunen. På Hästö förskola finns 3 barn placerade som bor utanför Hästö. 
 
Födda barn t o m år 2004 på Hästö redovisas.  
En bedömning har gjorts att det även fortsättningsvis kommer att var 15 – 20 barn i 
varje årskull.  
 
Idag finns det 11 barn i omplaceringskö till Hästö (8 som försthandsval), därutöver 
finns det 9 oplacerade barn i kön. 
 
Förslag   
Fyra förskoleavdelningar byggs på den tillgängliga fastigheten. Tre av dessa 
avdelningar ersätter de tre redan befintliga avdelningarna på Hästö, eftersom dessa 
avdelningar idag har brister i arbetsmiljön och den fjärde avdelningen blir en 
utökning för att möta en del av det prognostiserade behovet av fler förskoleplatser i 
kommunen. 
 
Årshyran för de fyra nya avdelningarna beräknas preliminärt av tekniska 
förvaltningen till 1 080 000 kronor/år. De idag befintliga avdelningarna har en 
sammanlagd årshyra på 716 412 kronor. Detta innebär alltså en årlig hyresökning 
med ca 364 000 kronor. Driftskostnad exkl hyreskostnad blir 1 300 000 kronor per 
år. 
 
Enligt den av tekniska förvaltningen uppgjorda tidsplanen kan lokalerna stå färdiga i 
mars/april 2006.  
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar  
 
att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
 omgående utföra projektering av ny förskola på Hästö enligt ovan redovisat 
 föreslag. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag, men önskar 
bifoga särskilt yttrande från borgerliga gruppen. 
 
Propositionsordning 

 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 

Beslut   
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
 
Särskilt yttrande 
Borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet. 
 
_______________    
   



Barn- och ungdomsnämnden 2004-10-20 
Ärende 6: Förslag till ny förskola på Hästö 
 
 
SÄRSKILT YTTRANDE 
 
Antalet barn som söker plats inom barnomsorgen ökar, vilket är att se som ett väldigt positivt tecken 
för kommunens utveckling. Det tillsammans med de senaste årens reformer inom förskolan har dock 
skapat ett extra stort tryck på utbudet av platser. Kommunen har tagit på sig ett stort ansvar för detta, 
men det saknas framförhållning och flexibilitet i organisationen för att möta detta ökade behov. Alltför 
ofta finner vi oss i borgerligheten behöva ta ställning till redan fullbordat faktum, dvs. att ett akut behov 
av utbyggd barnomsorg har uppstått vilket ska lösas inom kort tid och till en högre kostnad än vad som 
kanske hade varit nödvändigt. Vi har från de borgerliga partierna sedan länge efterlyst både 
framförhållning och större flexibilitet i tillgången av barnomsorgsplatser. 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 sina anställda. Det enda som sätter gränsen är fantasin. 
 
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. 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, långsiktighet och valfrihet samt ett 
ekonomiskt utrymme för kvalitetssatsningar.  
  
  
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Pettersson (fp) 
 
 
Bo Palmgren (c)   Andreas Reinholdsson (kd) 
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S Ohlsson § 92  
Kommunfullm. Yttrande över motion angående skol- och förskoleplanering i Nättraby 
Akten 

Mats Lindbom har till kommunfullmäktige inkommit med motion angående skol-  
och förskoleplanering i Nättraby.  
 
I motionen tar motionären upp det växande invånarantalet i Nättraby och kopplar  
det till behovet av skola och barnomsorg. Befolkningsstatistik från 1990 fram till 
2003 samt siffror på den villabebyggelse som har skett och som planeras att fortsätta 
redovisas i motionen. 
 
I motionen föreslås  
1. att  planering igångsätts av hur och var i Nättraby ytterligare skolenhet bör  
lokaliseras och 
2. att  långtidsplan görs upp för utbyggnad av förskola i Nättraby. 
 
Förslag till yttrande 
Som framgår av motionen ökar framförallt antalet yngre barn i Nättrabyområdet. 
Ökningen beror till stor del på den ökade villabebyggelsen. Fortsätter byggandet av 
villor kommer snabbt behovet av förskoleplatser att öka och på sikt även behovet av 
skola. 
 
Behovet av förskoleplatser i Nättraby är redan kännbart och arbetet med att ta fram 
förslag på nyetableringar pågår, både på tillgängliga fastigheter och genom 
planändringsarbete. 
Dessutom kommunicerar förvaltningen med föräldrar i Skillingenäsområdet för att få 
en tydlig uppfattning om behovet och önskemålen, även för barn som inte står i kön. 
Föräldrarna informeras också om möjligheten att bilda föräldrakooperativ. 
Detta innebär att arbetet enligt motionärens andra att-sats redan pågår. 
 
Eventuellt behov av ytterligare skolenheter i Nättraby ligger sannolikt, som 
motionären också skriver, några år fram i tiden. 
Barn- och ungdomsförvaltningen tar kontinuerligt fram siffermaterial och prognoser 
för att följa behovet av skola i området. Tekniska förvaltningen kommer att kontaktas 
för att se över och komma med förslag på möjliga lösningar för en eventuell framtida 
utökning av skolverksamheten.  
Arbetet enligt motionärens första att-sats kan därför sägas vara påbörjat och 
konkreta förslag kommer att tas fram.  
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till att arbete redan pågår i enlighet med motionärens intentioner i 
att-satserna 1 och 2 föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Yrkanden 
Bo Palmgren (c) yrkar på återremiss av ärendet. 
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till motionen. 
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter förslaget om bifall till tjänstemannaförslaget mot 
Annicka Engbloms yrkande om bifall till motionen. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda, med hänvisning till att arbete redan  
pågår i enlighet med motionärens intentioner i att-satserna 1 och 2,  beslutat 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Reservation 
Bo Palmgren (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
________________   
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K Frändebo § 93 
Idrotts- och Val av representant i folkhälsoråd 
fritidsnämnd 
I Bergström Uppdraget som representant i kommunens folkhälsoråd har blivit vakant då Karin 
Akten Landqvist (kd) avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden.  

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att förslag till ersättare lämnas på nämndens oktober-
sammanträde. 
 
Förslag 
Annicka Engblom (m)  föreslår att Kerstin Frändebo (c) väljes som barn- och 
ungdomsnämnden representant i folkhälsoråd. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att  Kerstin Frändebo (c) väljes som barn- och ungdomsnämndens representant 
 i folkhälsorådet. 
 
____________    
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§ 94 

K Frändebo Kompletteringsval av kontaktpolitiker 
A Reinholdsson  
I Bergström Uppdraget som kontaktpolitiker i Jämjö Östra rektorsområde och Torlyckans  
R/Sp personalkooperativ samt i Jändelskolans rektorsområde har blivit vakant då 
R/Sä Karin Landqvist (kd) avsagt sig uppdraget som ledamot i nämnden. 
Tant Grön 
R/Jä Ö Uppdraget som kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan och 
R/Jändel Tant Grön personalkooperativ har blivit vakant då Peter Christensen (c) avsagt sig 
Torlyckan uppdraget som ersättare i nämnden. 
Akten 

Beslutsförslag  
Arbetsutskottet föreslår att förslag till ersättare lämnas på nämndens oktober-
sammanträde. 
 
Förslag   
Annicka Engblom (m) föreslår att Kerstin Frändebo (c) väljes som kontaktpolitiker 
efter Karin Landqvist. 
 
Annicka Engblom (m) föreslår att Andreas Reinholdson (kd) väljes som 
kontaktpolitiker efter Peter Christensen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslagen. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslagen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat 
 
att Kerstin Frändebo (c) skall vara kontaktpolitiker i Jämjö Östra rektorsområde, 
 Jändelskolan rektorsområde samt Torlyckans personalkooperativ samt 
 
att Andreas Reinholdson (kd) skall vara kontaktpolitiker i Spandelstorps 
 rektorsområde inkl särskolan samt Tant Grön personalkooperativ.  
 
_____________   
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K Frändebo § 95 
I Bergström Kompletteringsval av ersättare i arbetsutskottet  
Akten 

Då Peter Christensen (c)  avsagt sig uppdraget som ersättare i nämnden har en vakans 
som ersättare i arbetsutskottet uppstått. 
 
Yrkande 
Annicka Engblom (m) föreslår att Kerstin Frändebo (c) utses som ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget 
 
att utse Kerstin Frändebo (c) som ersättare i barn- och ungdomsnämndens 
 arbetsutskott.   
 
________________ 
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R Andréasson Kurser och konferenser 

 
1. Integrationsutbildning v 50 och 51 2004. 
 Anja Eklund meddelar att första utbildningsdagen är ändrad till den 19 januari 
 2005. 
 Roland Andréasson (s) anmäler sitt intresse för utbildningen. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar medge Roland Andréasson delta i 
 utbildningen. 
 Övriga anmälningar kan ske till Ingrid Bergström. 
  
2. Utbildningspaket ”Barn 3-9 år som har svårt med kommunikation och 
 koncentration”. Utbildningen anordnas den 12 och 25 november 2004 
 Lokal: Utvecklingscentrum. 
 Anmälan kan ske till Ingrid Bergström.  
  
3. ”Om bemötande av människor med funktionsnedsättningar” den 11 november 
 2004 på Wämö Center, Landstingssalen. 
 Anmälan kan ske till Ingrid Bergström. 
     
4. Eva-Britt Dahlström (s) informerar om teatergruppen Culpas föreställning 
 ”När far har somnat i sitt rus” den 28 oktober 2004 kl 19.00. 
 Tjänstemän från socialförvaltningen finns tillgängliga för samtal från 
 kl 18.00 i foajén.   
 
5. Marknadsföring av en kommunal skola. Rektor Fredrik Jeppesen från 
 Broängskolan i Botkyrka föreläser den 26 november 2004 i Sparresalen. 
 Anmälan kan ske till Ingrid Bergström. 
 
6. Eva-Britt Dahlström informerar om att en utbildning planeras för skolpersonal 
 med temat ”Barn i missbrukarfamiljer” av Adesso produktionsbolag och 
 organisationen Hela människan fd Ria.   
 
7. Föräldracirklar - temakvällar 
 Nämndens ledamöter uppmanas att delta i de föräldracirklar/temakvällar 
 som anordnas av barn- och ungdomsförvaltningen, kommunlednings-
 förvaltningen, Landstinget Blekinge och studieförbunden i Karlskrona. 
 
________________  
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P Olsson § 97  
S Petersson Ärende med anledning av länsrättsdom angående bidrag till fristående 
Kammarrätten skolor Mål nr 8-04 dom 2004-10-05. 
via länsrätten 
Akten Länsrätten har bifallit överklagande från representanter för friskolor i Karlskrona  
 och upphävt barn- och ungdomsnämndens beslut avseende bidrag till fristående 
 grundskolor.  

 
Förvaltningschefen informerade om ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 
den 7 oktober 2004. Överklagande måste ske senast den 27 oktober. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreläggs skrivelse vari nämnden föreslås besluta 
 
att överklaga och ansöka om prövningstillstånd hos kammarrätten samt 
 
att  barn- och ungdomsnämnden ansöker om anstånd med att inge grunderna  
för sitt överklagande till den 20 december 2004 med hänvisning till pågående 
budgetarbete och att nämnden skall ta ställning till överklagan. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga gruppens vägnar avslag på 
tjänstemannaförslaget samt yrkar att barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt barn- 
och ungdomsförvaltningen  
att utarbeta ett nytt förslag till resursfördelningsmodell, där fördelningen  
(enligt 9 kap 6 § i skollagen) utformas konkurrensneutralt mellan kommunala 
och alternativa anordnare. 
 
Roland Andréasson (s) yrkar 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 tjänste- 
mannaförslaget röstar ja, den som bifaller Annicka Engbloms förslag röstar nej. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Magnus Johansson (s), Roland Andréasson (s), 
Eva-Britt Dahlström (s), Eva-Marie Malmgren (s), Arto Valtonen (v),  
Jens Petersson (s), Magnus Manhammar (s) och Jörgen Aronsson (s).  
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Följande ledamöter röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), 
Jan-Olof Petersson (fp), Andreas Reinholdson (kd), Bo Palmgren (c) och 
Kerstin Frändebo (c). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i 
enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att överklaga och ansöka om prövningstillstånd hos kammarrätten samt 
 
att  barn- och ungdomsnämnden ansöker om anstånd med att inge grunderna  
för sitt överklagande till den 20 december 2004 med hänvisning till pågående 
budgetarbete och att nämnden skall ta ställning till överklagan. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
______________ 
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§ 98 
Övriga ärenden 
 
1. Kontaktpolitikeruppdraget 
 
Bo Palmgren (c)  påtalar vikten av att ledamöterna upprätthåller kontakten med ”sina” 
kontaktpolitikerområden.  
 
_____________   
 

P Olsson 2. Trafiksäkerhetsmiljön E 22 vid Ramdala 
R/Jä V 

Det uppstår trafiksäkerhetsproblem när eleverna skall åka ordinarie lokalbuss 
till aktiviteter i Karlskrona, eftersom barnen måste ta sig över E 22:an. 
Vikten av en trafiksäker miljö påtalas. 
Förvaltningschefen tar upp frågan med rektor. 
 
_____________  
 
 
3. Säljö - minnesanteckningar 
 
Annicka Engblom (m) efterfrågar minnesanteckningar från seminariet på Säljö. 
Då inga anteckningar förts  framförs önskemålet om sådana i fortsättningen.  
 
Ordföranden tar till sig synpunkten. 
 
______________    
 
 
4. 15-timmarsbarn och syskon 
 
Arto Valtonen (v) ställer frågor om barn som är 15 timmar i förskolan och får 
syskon och därmed stannar hemma under föräldrarnas föräldraledighet. Kan 
förskoleplatsen finnas kvar när det är dags att börja i förskolan igen? 
 
Solvig Ohlsson meddelar att något sådant inte går att garantera. Man försöker 
placera barnet efter föräldrarnas önskemål i den mån det finns plats inom 
önskat område.  
 
______________ 
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K Edvinsson 5. Uppdrag att utkvittera värdehandlingar 
I Bergström 
L-L Winnow Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde den 7 januari 2003, § 4 
I Andersson om uppdrag att utkvittera värdehandlingar med anledning av ny mandatperiod. 
S Petersson 
Akten Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid detta tillfälle 

 
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.  
 
Tjänstemannaförslag 
Då Anita Söderström beviljats pension och ersatts av Lise-Lott Winnow, föreslås 
att barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att Lise-Lott Winnow erhåller motsvarande uppdrag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
_____________   
 
 
6. Språk och seder 
 
Bo Palmgren (c) lämnar synpunkter på rubr. 
Ordföranden instämmer i Bo Palmgrens synpunkter. 
 
____________  
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§ 99 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 2004.324 102 
 § 121 
 Kommunala val 
 Kerstin Frändebo (c) utses som ersättare i 
 barn- och ungdomsnämnden efter Peter 
 Christensen. 
 
Skolverket 2004.329 040 
 Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän 
 
Tekniska nämndens trafik- 2004.354 512 
utskott § 41 
 Önskemål angående åtgärder mot trafikproblem 
 runt Lyckebyskolan. 
 
Tekniska nämndens trafik- 2004.353 512 
utskott § 42 
 ”Skol-30” vid Nättraby skola. 

Kulturnämnden  Sammanträdesplan för kulturnämnden år 2005 
 
Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesplan för idrotts- och fritidsnämnden 
 år 2005 
 
Länsrätten i Blekinge län 2004.48 623 
 Dom i mål angående laglighetsprövning av beslut 
 att ej bevilja skolskjuts vid växelvis boende. 
 Det överklagade beslutet upphäves. 
 
Länsrätten i Blekinge län 2004.224 623 
 Dom i mål angående laglighetsprövning av beslut 
 att ej bevilja skolskjuts vid växelvis boende. 
 Överklagandet bifalles. 
 
Länsrätten i Blekinge län 2003.285 606 
 Dom i mål angående laglighetsprövning av beslut 
 att avslå begäran om byte av förskoleplats och 
 taxiresor. 
 Länsrätten avslår överklagandet. 
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Regeringsrätten 2002.231 623 
 Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd 
 i mål om laglighetsprövning av beslut att ej 
 bevilja skolskjuts vid växelvis boende. 
 Kammarrättens dom står fast. 
 
Regeringsrätten 2003.1 623 
 Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd 
 i mål om laglighetsprövning av beslut att ej 
 bevilja skolskjuts vid växelvis boende. 
 Kammarrättens dom står fast. 
 
Regeringsrätten 2003.44 623 
 Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd 
 i mål om laglighetsprövning av beslut att ej 
 bevilja skolskjuts vid växelvis boende. 
 Kammarrättens dom står fast. 
 
Regeringsrätten 2003.237 623 
 Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd 
 i mål om laglighetsprövning av beslut att ej 
 bevilja skolskjuts vid växelvis boende. 
 Kammarrättens dom står fast. 
 
Regeringsrätten 2003.283 623 
 Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd 
 i mål om laglighetsprövning av beslut att ej 
 bevilja skolskjuts vid växelvis boende. 
 Kammarrättens dom står fast. 
 
Arbetsmiljöverket 2004.342 026 
 Tillsynsmeddelande 
 Begäran  om uppgifter avseende 
 skolsköterskornas arbetsmiljö 
  
Lokala skolstyrelsen Protokoll från sammanträde den 13 september 
Sturköskolan 2004. 
 
Till samhällsbyggnads- 2004.192 214 
förvaltningen Yttrande under samrådsskedet av detaljplan för 
 kv Sjöbladh, Trossö. 
 
Till samhällsbyggnads- 2004.323 214 
förvaltningen Yttrande under samrådsskedet av detaljplan för 
 Pollux 32, Västerudd. 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den  
17 november 2004 
 
§ 100 Aktuell information 
 1.  Information om särskolan och resursskolan  
 2. Information om NTA-samarbete med Kungl vetenskapsakademin 
 3. Köredovisning 
 4. Gröna skolgårdar 
 5. Information om vik rektorstjänst i Jändelskolan 
 6. Handikappolitiska programmet 
 
§ 101 Delegeringsärenden 
 
§ 102 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2004 
 
§ 103 Omskrivning av hyreskontrakt med Karlskronahem 
 
§ 104 Förskola Rosenborg, Lyckeby 
 
§ 105 Lokaler för förskoleverksamhet i Spjutsbygd 
 
§ 106 Förskola Skillingenäs, Nättraby 
 
§ 107 Anpassning av lokaler i Aspö skola 
 
§108 Förordnande av rektor i Jämjö västra rektorsområde  
 
§ 109 Arbetslivskontakter och studie- och yrkesvägledning 
 (ärendet utgår) 
 
§ 110 Övriga ärenden 
 1. Personalbudget 
 2. Fritidsgård efter skoltid 
 
§ 111 Meddelanden 
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Plats och tid  Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
  kl 08.30 - 14.30 
 
Beslutande  Magnus Johansson (s) ordförande 

  Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande (närv fr 10.35) 

  Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande (ej §§ 103-104) 

  Roland Andréasson (s) 
  Eva-Britt Dahlström (s) 
  Jeanette Petersson (s) 
  Jan-Olof Petersson (fp) närv t o m § 108 (ej §§ 103-104) 

  Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) (närv  08.45-12.30 föredragning)  
  Andreas Reinholdson (kd) (ej §§ 103-104) 

  Bo Palmgren (c) (närv  till 12.05 föredragning)  
  Arto Valtonen (v) 
  Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Magnus Manhammar (s)  (närv fr 13.30)   
  Jörgen Aronsson (s)   
 Kerstin Frändebo (c) (ej §§ 103-104)   

 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
Övriga närvarande Håkan Karlsson rektor/särskolan 
 Thomas Hall rektor/särskolan, resursskolan 
 
Utses att justera Marcel Abedani 
 
Justeringens tid och plats      Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-11-30 kl 11.30 
 
Under- Sekreterare      ______________________________ Paragrafer 100 - 111 
skrifter       
 Ordförande     ______________________________ 
 
 Justerare      ______________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-12-01 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 100 
Aktuell information 
 

H Karlsson 1. Information om särskolan och resursskolan 
T Hall 
Akten Rektorerna Håkan Karlsson och Thomas Hall informerar om särskolans olika 

verksamheter som omfattar förskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola och 
verksamhetsträning, gymnasiesärskola samt särvux.. 
 
Galaxen omfattar förskola och fritidshem och Panflöjten fritidshem. Grundsärskolan 
är förlagd till Rosenfeldtskolan och Lyckebyskolan som också omfattar träningsskola. 
På Spandelstorp, Panflöjten, Galaxen finns träningsskola, liksom på Solbackaskolan 
på Gullberna som också omfattar verksamhetsträning. 
 
På Thörnströmska gymnasiet finns gymnasiesärskola och på Gullberna Park finns 
Pluto som är tränings- och gymnasiesärskola. På Solbackaskolan finns även 
Särvux. 
 
Totalt omfattar särskolan 157 elever .Håkan Karlsson redovisar vilka olika kategorier 
barn/elever som finns inskrivna i särskolan. 
 
I de fall lokaliteterna möjliggör det är särskolan lokalintegrerad med grundskolan, 
t ex i Spandelstorp och Rosenfeldt. Till en del jobbar grundskoleelever och 
särskoleelever tillsammans, t e x i arbetsgrupper. Samarbetet utvecklas hela 
tiden. 
 
Rektorerna jobbar mycket med individintegrering och för att skapa föräldra-
inflytande. Dagliga föräldrakontakter ger ett gott samarbete. En annan viktig del är  
att ge personalen stöd i deras arbete. 
 
Särskolan har fått skolutvecklingsmedel för att utveckla samarbetet med komvux, 
näringslivet,  utveckla IT m m. 
Kompetensutvecklingsmedel från Växtkraft mål 3 har även erhållits.  
Särskolan har utbyte och kontakter med Lettland. 
 
Rektorerna redovisar även sina planer för framtiden och utveckling av verksamheten. 
  
Thomas Hall har även ansvar för kommunens resursskola som omfattar två 
enheter, Amiralitetsskolan och Fyrudden. Där bedrivs kompensatorisk träning för 
elever med social problematik. Han redovisar tankar och framtidsplaner för 
utveckling av resursskolan. Samarbete sker med socialförvaltningens fältgrupp.    
 
Förvaltningschefen informerar om att diskussioner förs bl a i rektorsgruppen att 
fler elever skulle kunna gå kvar i grundskolan med tillämpning av särskolans timplan. 
 
_________________  
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A Eklund 2. Information om NTA-samarbete med Kungliga vetenskapsakademin 
Akten 

Anja Eklund informerar om vårt samarbete med Kungliga vetenskapsakademin 
kring NTA - Naturvetenskap och Teknik för Alla. 
 
Målen för NTA generellt är att stimulera till nyfikenhet och öka intresset för  
naturvetenskap och teknik hos både lärare och elever. 
 
Eleverna arbetar med lådor med 15 olika teman, 14 st för år 1-6 och 1 tema håller på 
att utvecklas som riktar sig mot de äldre årskurserna. 
 
NTA startade år 1997 med en kommun involverad. År 2000 gick Karlskrona med 
som en av 6 kommuner. År 2004 är 42 kommuner delaktiga. 
Kommunerna har bildat en ekonomisk förening, där Anja Eklund för närvarande 
ingår i styrelsen. 
 
En enkät till de lärare som använder lådorna visar ett mycket positivt resultat både ur 
lärarnas synvinkel och genom att elevintresset ökat. 
 
Anja Eklund redovisar Karlskrona kommuns mål som skall leda till att andelen elever 
som väljer NTA ökar, att vi får fler egna temautbildare, att näringslivet blir mer  
integrerat och att samarbetet med närliggande kommuner ökar. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
________________       
 

S Ohlsson 3. Köredovisning 2004.123 611 
Akten 

Köredovisning t o m oktober månad 2004 redovisas. Redovisningen omfattar 
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år 
är  41 barn. Samtliga har dock erbjudits plats på rimligt avstånd, men valt att avvakta 
tills eftersökt plats kan erbjudas. Framtida känd väntelista t o m  juli månad 2005 är 
276  barn, varav 17 till kooperativ.  
 
Av den totala kön fram t o m juli månad 2005 önskar 58  placering under arbetslöshet 
och 4 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 3 barn i passiv kö. 
 
Kön t o m oktober månad 2004 avseende barn i åldrarna 6-12 år är 2 barn och 
framtida känd väntelista t o m juli månad 2005 är 12 barn, varav 1 till kooperativ.  
1 barn önskas placeras under arbetslöshet. Dessutom finns 10 barn i passiv kö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden  tar del av informationen. 
______________ 
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S Ohlsson 4. Gröna skolgårdar 
Akten 

Solvig Ohlsson redovisar projektet ”Gröna skolgårdar” som är ett projekt i Lunds 
kommun.  
I Lund finns sedan tidigare en naturskola där tre medarbetare jobbat med projektet 
Gröna skolgårdar. Dokumentation är en viktig del av projektet. Man jobbar mycket i 
nätverk, även med andra länder. Projektet har mycket IT-stöd på olika språk. 
Stort deltagande av både föräldrar och lärare i arbetet med gröna skolgårdar. 
Eldsjälar är drivande i projektet, både praktiskt och genom sponsring och andra 
bidrag. 
 
”Skolans uterum” i England har inspirerat till projekt i Sverige bl a med medel från 
Allmänna arvsfonden. 
 
Även i Karlskrona finns en hel del goda exempel på satsningar i utemiljön. 
 
Förvaltningschefen meddelar att ärendet återkommer till diskussion i internbudgeten.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
  
_____________   
 
 

P Olsson 5. Information om vik rektorstjänst i Jändelskolan 
 
Förvaltningschefen informerar om att Henrik Lindgren förordnats som vik rektor i 
Jändelskolans rektorsområde under Karl-Erik Olssons tjänstledighet. 
Samordnande rektor under motsvarande tid blir Magnus Hjort. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_____________   
 

S Ohlsson 6. Handikappolitiska programmet 
 
Inget nytt finns att informera om. 
 
_____________ 
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 § 101 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal för vik rektor vid Jändelskolans 2004.317 023 
rektorsområde 2004-11-15 -- dock längst t o m  
2005-06-15. 
 
Överlåtelse av ansvarsuppgifter inom skolhälsovården. 2004.416 624 
 
Beslut om undervisning i Sv, Ma i särskild undervis- 
ningsgrupp fr vecka 36/2004 för flicka i år 9 vid Vedeby 
rektorsområde.  
 
Beslut om undervisning i Sv, SO i särskild undervis- 
ningsgrupp fr vecka 36/2004 för flicka i år 8 vid Vedeby 
rektorsområde.  
 
Beslut om undervisning i Sv, Ma, Bi och SO i särskild  
undervisningsgrupp fr vecka 36/2004 för flicka i år 9 vid  
Vedeby rektorsområde. Flickan kommer att ha anpassad  
studiegång under ht 2004 tills annat beslut fattas. 
 
Beslut om undervisning i Sv, Ma, Bi, Ke, Fy och delar  
av SO i särskild undervisningsgrupp fr vecka 36/2004 för  
flicka i år 8 vid Vedeby rektorsområde.  
 
Beslut om anpassad studiegång - undervisning ersatt 
med praktik på Ö Torpskolan för pojke i år 8 vid 
Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om anpassad studiegång fr vecka 42 genom  
koncentrationsläsning i Sv. En, Ma, Hk och SO samt 
en dag/vecka förlagd till en arbetsplats för flicka i år 9 
vid Vedeby rektorsområde.   
 
Beviljande av ledighet 2005-01-10--2005-01-25 för 
utlandsresa för flicka vid Vedeby rektorsområde. 
 
Beviljande av ledighet 2004-12-09 -- 2005-01-20 
för utlandsresa för pojke vid Vedeby rektorsområde.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
__________________ 
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  2004.83 042  
 
§ 102 

P Olsson Budgetuppföljning per den 31 oktober 2004 
S Petersson 
Kommunstyr Budgetuppföljning per den 31 oktober 2004 visar vid en samlad bedömning att  
A-C Östbergh barn- och ungdomsförvaltningens resultat för 2004 kommer att sluta på  +/-0 mkr.    
Akten 

Beräknade avvikelser för år 2004 enligt prognos i miljontals kronor: 
 
Resursskolan - 0,1 mkr 
Antal elever är mindre än vad som budgeterats.  
Intäkten från rektorsområdena är mindre än förväntad.  
 
Förberedelseklasserna FBK - 0,2 mkr 
Intäkt från staten beräknas ej täcka kostnaderna. 
 
Försäkringar - 0,2 mkr 
Höjning av premierna för 2004 vilket inte var budgeterat.     
 
Storköksunderhåll - 0,1 mkr 
Ett utökat underhåll av storköken vilket ger ett negativt  
utfall mot budget. 
 
Ränteintäkter - 0,3 mkr 
En överskattning av nämndens likvida medel gjordes  
i samband med budget. 
 
Hyror + 1,0 mkr 
Förskjutning av viss budgeterad ny- och ombyggnation 
till år 2005 samt att vissa kostnader ej får helårseffekt       
förrän 2005. 
 
Bemanningsteam + 0,1 mkr 
Budgeterad specialistpool kom ej igång förrän efter 
semesterperioden. 
 
Rektorsområdena - 0,2 mkr 
Sammantaget visar rektorsområdena ett mindre under- 
skott i sin prognos för 2004.      
  
Investeringsbudget 
Av nämndens periodiserade investeringsbudget om 5,6 mkr har till och med  
oktober månad nyttjats 4,5 mkr. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att överlämna budgetuppföljningen för januari – oktober 2004 till kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
________________    
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  2004.417 282 
§ 103 

P Olsson Omskrivning av hyreskontrakt med Karlskronahem. 
S Ohlsson 
Tekniska förv. För att uppnå bättre anpassning till Karlskronahems kostnadsnivåer för olika objekt 
Akten och  för att uppnå hyressänkningar på vissa objekt har förhandlingar skett med  
  Karlskronahem och tekniska förvaltningen om nya hyreskontrakt för följande objekt: 

 
Saltkråkans förskola, Mariebergs förskola, Kungsmarkens öppna förskola, 
Kronotorps förskola, Kronotorps förskola, nattis, Musikgatans förskola, 
Panflöjtens särskola samt  Smörblommans förskola. För Smörblomman gäller en 
kontraktstid om 4 månader med återställandeklausul på 380 000 kronor efter 1 år,  
200 000 kronor efter 2 år och 0 kronor efter 3 år. 
Samtliga kontrakt skrivs från den 1 mars 2005 utom Smörblomman som skrivs från  
den 1 januari 2005.  
 
Hyresnivåerna är oförändrade på samtliga objekt förutom årshyran för Panflöjtens 
särskola som sänks med 137 000 kronor samt Musikgatans förskola som sänks med 
91 000 kronor. 

 
Barn- och ungdomsförvaltningen gör bedömningen att de kontraktsförändringar 
som förslaget innehåller inte påverkar förvaltningens handlingsfrihet och planerings- 
möjligheter så att allvarligare konsekvenser uppstår. 
    
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

  
att förlänga kontraktet på Saltkråkans förskola med 5 år 
 
att  förlänga kontraktet på Mariebergs förskola med 3 år 
 
att  förlänga kontraktet på Kungsmarkens öppna förskola med 3 år 
 
att  förlänga kontraktet på Kronotorps förskola med 10 år 
 
att  förlänga kontraktet på Kronotorps förskola, nattis med 5 år 
 
att  förlänga kontraktet med Musikgatans förskola med 5 år 
 
att  förlänga kontraktet med Panflöjtens särskola med 10 år 
 
att  förlänga kontraktet på Smörblommans förskola med 4 månader samt  
 återställandeklausul enligt ovan 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 
vid nämndens novembersammanträde. 
 
---------------------   
 
Protokollsanteckning 
Annicka Engblom (m) meddelar att borgerliga gruppen ej deltar i beslutet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat                
 
att förlänga kontraktet på Saltkråkans förskola med 5 år 
 
att  förlänga kontraktet på Mariebergs förskola med 3 år 
 
att  förlänga kontraktet på Kungsmarkens öppna förskola med 3 år 
 
att  förlänga kontraktet på Kronotorps förskola med 10 år 
 
att  förlänga kontraktet på Kronotorps förskola, nattis med 5 år 
 
att  förlänga kontraktet med Musikgatans förskola med 5 år 
 
att  förlänga kontraktet med Panflöjtens särskola med 10 år 
 
att  förlänga kontraktet på Smörblommans förskola med 4 månader samt  
 återställandeklausul enligt ovan 
 
Särskilt yttrande 
Borgerliga gruppen kommer att lämna särskilt yttrande. 
 

 ___________________  



Barn- och ungdomsnämnden 2004-11-17 
§ 103  Omskrivning av hyreskontrakt med Karlskronahem AB 
§ 104  Förskola i Rosenborg, Lyckeby 
 
 
SÄRSKILT YTTRANDE 
 
Antalet barn som söker plats inom barnomsorgen ökar, vilket är att se som ett väldigt positivt tecken 
för kommunens utveckling. Det tillsammans med de senaste årens reformer inom förskolan har dock 
skapat ett extra stort tryck på utbudet av platser. Kommunen har tagit på sig ett stort ansvar för detta, 
men det saknas framförhållning och flexibilitet i organisationen för att möta detta ökade behov. Alltför 
ofta finner vi oss i borgerligheten behöva ta ställning till redan fullbordat faktum, dvs. att ett akut behov 
av utbyggd barnomsorg har uppstått vilket ska lösas inom kort tid och till en högre kostnad än vad som 
kanske hade varit nödvändigt. För att åstadkomma en grund för ett både större och mer varierat utbud 
av barnomsorg har vi från de borgerliga partierna sedan länge efterlyst 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 sina anställda. Det enda som sätter gränsen är fantasin. 
 
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. När kommunen bygger så bygger man ofta dyrt och hyreskostnaderna hamnar långt över 
genomsnittet i jämförelse med andra kommuner i landet. Med omsorg om våra gemensamma 
skattepengar, vill vi genom våra förslag både skapa mångfald, långsiktighet och valfrihet samt ett 
ekonomiskt utrymme för kvalitetssatsningar. Vi anser att etableringen i Rosenborg inte är tillräckligt 
utredd, bl.a vad det gäller trafiksituationen och väljer därför att inte deltaga i beslutet. 
  
  
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Pettersson (fp) 
 
 
Bo Palmgren (c)   Andreas Reinholdson (kd) 
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 2004.418 290  
§ 104 

P Olsson Förskola Rosenborg, Lyckeby 
S Ohlsson 
Tekniska förv. Lyckebyområdet är ett av kommunens mest barntäta områden. Antalet föräldrar som 
R/Sp önskar förskoleplaceringar i området är stort. Ökningen beror på att ett stort antal nya 
R/Ly villor byggs inom området men också på att generationsskiftet i befintlig bebyggelse 
Akten ökat. 
 Antal barn 0 – 5 år  boende i Lyckebyområdet räknat t o m september 2004 är 
 812 barn. Antal placerade barn 1-5 år inom Spandelstorps rektorsområde är 235 och 
 inom Lyckeby 398 (totalt 633). 

 
Det står idag 86 oplacerade barn i kö till Lyckebyområdet fram till och med augusti 
2005. Ytterligare 35 barn står i omplaceringskö och har idag placeringar framförallt 
inom Sunna och Trossö/Wämö områdena. Dessutom finns ett stort antal barn i kö för 
omplacering inom Lyckebyområdet. 
 
Förslag 
På Rosenborg i centrala Lyckeby finns idag lokaler byggda som dagcentral.  
Lokalerna ägs av AB Karlskronahem.  
Äldreförvaltningen och handikappförvaltningen önskar lämna stora delar av dessa 
lokaler och detta möjliggör att lokalerna byggs om till förskolelokaler. Lokalerna kan 
stå klara i början av 2005. 
För att möta den stora efterfrågan på förskoleplatser inom Lyckebyområdet föreslås 
att två stora förskoleavdelningar etableras på Rosenborg i centrala Lyckeby.  
 
AB Karlskronahem erbjuder Karlskrona kommun att förhyra lokaler anpassade för 
förskola till en årshyra av 939 000 kronor (totalhyra). Lokalerna är på totalt 625 m2 
vilket innebär att där kan skapas två stora förskoleavdelningar med ca 860 tim/vecka 
per avdelning. 
Förbättring av utemiljön på baksidan av Rosenborg och Rosenhills förskolas 
utemiljö, el samt oh-kostnader till tekniska förvaltningen ingår i totalhyran. 
Kontraktstiden skrivs till 10 år. Förlängs inte kontraktet efter dessa 10 år finns ett 
restvärde på ca 1 826 000 kronor. 
 
Årskostnaderna för driften exkl hyreskostnaden är 3 370 000 kronor. 
Verksamheterna beräknas kunna starta i början av 2005. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  etablera två förskoleavdelningar, motsvarande 1720 timmar på Rosenborg i 
Lyckeby 
 
att  förhyra Rosenborg för förskoleverksamhet enligt ovan.  
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 
vid nämndens novembersammanträde. 
 
--------------------   
 
Protokollsanteckning 
Annicka Engblom (m) meddelar att borgerliga gruppen ej deltar i beslutet. 
 
Yrkanden 
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat  
 
att  etablera två förskoleavdelningar, motsvarande 1720 timmar på Rosenborg i 
Lyckeby 

 
 att  förhyra Rosenborg för förskoleverksamhet enligt ovan.  

 
 

Särskilt yttrande 
Borgerliga gruppen kommer att lämna särskilt yttrande. 
 
______________   



Barn- och ungdomsnämnden 2004-11-17 
§ 103  Omskrivning av hyreskontrakt med Karlskronahem AB 
§ 104  Förskola i Rosenborg, Lyckeby 
 
 
SÄRSKILT YTTRANDE 
 
Antalet barn som söker plats inom barnomsorgen ökar, vilket är att se som ett väldigt positivt tecken 
för kommunens utveckling. Det tillsammans med de senaste årens reformer inom förskolan har dock 
skapat ett extra stort tryck på utbudet av platser. Kommunen har tagit på sig ett stort ansvar för detta, 
men det saknas framförhållning och flexibilitet i organisationen för att möta detta ökade behov. Alltför 
ofta finner vi oss i borgerligheten behöva ta ställning till redan fullbordat faktum, dvs. att ett akut behov 
av utbyggd barnomsorg har uppstått vilket ska lösas inom kort tid och till en högre kostnad än vad som 
kanske hade varit nödvändigt. För att åstadkomma en grund för ett både större och mer varierat utbud 
av barnomsorg har vi från de borgerliga partierna sedan länge efterlyst 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 sina anställda. Det enda som sätter gränsen är fantasin. 
 
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. När kommunen bygger så bygger man ofta dyrt och hyreskostnaderna hamnar långt över 
genomsnittet i jämförelse med andra kommuner i landet. Med omsorg om våra gemensamma 
skattepengar, vill vi genom våra förslag både skapa mångfald, långsiktighet och valfrihet samt ett 
ekonomiskt utrymme för kvalitetssatsningar. Vi anser att etableringen i Rosenborg inte är tillräckligt 
utredd, bl.a vad det gäller trafiksituationen och väljer därför att inte deltaga i beslutet. 
  
  
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Pettersson (fp) 
 
 
Bo Palmgren (c)   Andreas Reinholdson (kd) 
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 2004.419 290 
 

§ 105 
P Olsson Lokaler för förskoleverksamhet i Spjutsbygd 
S Ohlsson 
Tekn nämnden  Förskoleverksamheten i Spjutsbygd/Strömsberg bedrivs idag dels i Nisastugan i  
R/Rö Spjutsbygd och dels i Trollbacken i Stengöl. I bägge lokalerna bedrivs verksamheten 
Akten 5 dagar i veckan. 

 
Nisastugan är en privatägd äldre villa på 89 m2. Här arbetar dagbarnvårdare/vik 
barnskötare. 20 barn är inskrivna här. Lokalen är inte anpassad för förskole-
verksamhet. 
 
Trollbackens verksamhet är belägen i Stengöls gamla skola som ägs av 
hembygdsföreningen. Lokalen hyrs av dagbarnvårdarna själva. 32 barn är inskrivna  
här. I denna lokal finns också en 0,5 förskollärare anställd för att bedriva allmän 
förskola för områdets 4- och 5-åringar.  
 
Behovet av bättre lokaler har länge varit föremål för diskussion. 
 
I området finns idag 81  barn i åldern 0 – 5 år. En mindre ökning av antalet barn 
förväntas eftersom en generationsväxling sker i villaområdet i Spjutsbygd.  
 
Föräldrar har kontaktat barn- och ungdomsförvaltningen med önskemål om förskola 
inom området. 
 
Förslag 
I samarbete med Tekniska förvaltningen har ett förslag tagits fram för en etablering 
av lokaler för förskoleverksamhet. I närheten av korsningen mellan väg 28 och 
infarten till Spjutsbygd finns en fastighet, Bostorp 2:94, som ägs av Karlskrona 
kommun. Fastigheten ligger utanför planlagt område varför den omgående är 
tillgänglig för etablering. 
 
Den befintliga dagbarnvårdarverksamheten omfattar idag ca 1 500 omsorgstimmar 
per vecka. Detta innebär i lokalyta ca tre förskoleavdelningar. Projekteringen bör 
göras så att det finns utrymme för ytterligare en avdelning om behov av detta uppstår 
i framtiden. 
 
Placeringen av förskoleverksamhetslokalerna bör också göras på ett sätt som gör att 
det inom tomten finns möjligheter att också etablera lokaler för en skolenhet. 
  
Kostnaden för att etablera lokaler motsvarande 3 förskoleavdelningar beräknas av 
tekniska förvaltningen till ca 10 mkr och ger barn- och ungdomsnämnden en årlig 
hyra på ca 600 000 kronor. En definitiv årshyra kan beräknas efter projektering då 
ärendet återkommer till barn- och ungdomsnämnden. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ovan föreslaget objekt avseende  förskole-
verksamhet i Spjutsbygd. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens novembersammanträde. 
 
---------------------   
 
Yrkanden 
Eva-Britt Dahlström (s), Arto Valtonen (v) och Roland Andréasson (s) yrkar 
bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Ajournering 
Annicka Engblom (m) yrkar 5 minuters ajournering, varefter mötet återupptas. 
 
Tilläggsyrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar å borgerliga gruppens vägnar följande tilläggsförslag 
 
att samtidigt uppdra åt tekniska förvaltningen att för barn- och ungdomsnämnden  
presentera en kostnadsberäkning av en ombyggnad av nuvarande lokaler 
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att efterhöra berörda föräldrar i 
rektorsområdet om önskemål om form av barnomsorg.  
 
Ordföranden yrkar bifall till Annicka Engbloms tilläggsattsatser. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms tilläggsattsatser. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med dessa. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ovan föreslaget objekt avseende  förskole- 
verksamhet i Spjutsbygd 
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att samtidigt uppdra åt tekniska förvaltningen att för barn- och ungdomsnämnden  
presentera en kostnadsberäkning av en ombyggnad av nuvarande lokaler 
 
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att efterhöra berörda föräldrar i 
rektorsområde om önskemål om form av barnomsorg.  
 
_______________   
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 2004.420 290 
§ 106 

P Olsson Förskola Skillingenäs, Nättraby 
S Ohlsson 
Tekn nämnd Behovet av fler förskoleplatser i Nättraby har länge varit känt och flera förslag har 
R/Nä diskuterats. Idag bedrivs en förskoleavdelning i provisoriska lokaler på  
Akten Hallengrensvägen i Nättraby. I denna lokal bedrivs annars Nättrabys öppna förskola 
 men den har nu sin verksamhet i provisoriska lokaler i Åstugan. 

 
I centrala Nättraby finns i dagsläget ingen tillgänglig fastighet för etablering av 
förskola men en planändring pågår vid Folkets hus. Planen beräknas kunna träda i 
laga kraft i februari 2005. 
På Skillingenäsområdet finns två tomter planlagda för förskoleverksamhet.  
 
Antal barn boende i Skillingenäs/Fermanstorp/Skavkulla är t o m september 2004 
65 st. Av dessa är 39 placerade i Nättraby, 2 utanför området och 8 står i kö.  
 
Efter en förfrågan till boende i Skillingenäs/Fermanstorp/Skavkulla har 15 familjer  
svarat och samtliga önskar förskoleverksamhet inom området.  
Inledande kontakter har tagits mellan ägaren till de två tomterna på Skillingenäs, 
tekniska förvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.  
 
Förslag 
För att kunna genomföra förhandlingar med markägaren om etablering  av 
förskolelokaler på Skillingenäs bör barn- och ungdomsnämnden hemställa om detta 
uppdrag till tekniska nämnden. Förskolelokalerna bör omfatta två förskole-
avdelningar. Efter dessa förhandlingar återkommer ärendet till barn- och 
ungdomsnämnden för beslut. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående inleda förhandlingar med markägaren på Skillingenäs enligt ovan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens novembersammanträde. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående inleda förhandlingar med markägaren på Skillingenäs enligt ovan. 
_________________   
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 2004.421 291  
      
§ 107 

P Olsson Anpassning av lokaler i Aspö skola 
S Ohlsson 
Tekn nämnd På Aspö skola bedrivs idag verksamhet för barn i år f – 6. Dessutom bedrivs där 
R/Trossö allmän förskola för 5 barn samt fritidshemsverksamhet för 13 barn. Inom samma 
Akten fastighet ligger en mindre byggnad där dagbarnvårdare bedriver verksamhet för totalt 
 8 barn. I januari placeras ytterligare 3 barn. Lokalerna är inte tillgängliga för 

funktionshandikappade. 
 
På Aspö finns idag ett barn som är rullstolsburet och som har behov av förskole- 
verksamhet, varför anpassning av lokalerna måste göras. 
 
Förslag 
För att möjliggöra en placering för berört barn i förskoleverksamheten och om några 
år i skolverksamheten har ett förslag till lokalanpassning tagits fram. Förslaget är 
framtaget efter samråd mellan kommunens handikappsekreterare, tekniska 
förvaltningen, skolledning och barn- och ungdomskontoret. 
 
Förslaget bygger på att all förskole-, fritidshem- och skolverksamhet samlas i 
skolbyggnaden och att denna byggnad och utemiljön däromkring tillgänglighets-
anpassas. I samband med detta måste också köket förbättras för att klara all 
mathantering. Ombyggnaden planeras att genomföras under sommaren 2005. 
 
Preliminär kostnadsberäkning har gjorts av tekniska förvaltningen. Att tillgänglig- 
hetsanpassa bottenvåningen samt förbättra kök och utemiljö beräknas till ca 900 000 
kronor vilket ger barn- och ungdomsnämnden en årlig hyresökning på ca 115 000 
kronor. Efter projektering görs en noggrann kostnadsberäkning och då kan definitiv 
årshyra beräknas. Ärendet återkommer då för beslut i barn- och ungdomsnämnden. 
 
Beslutsförslag 
Med tillstyrkan från Jan-Olof Petersson (fp) föreslår arbetsutskottet  att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget  
 
att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt, anpassning av lokaler 
och utemiljö i Aspö skola. 
 
------------------   
 
Yrkanden 
Eva-Britt Dahlström (s) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat  
 
att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt, anpassning av lokaler 
och utemiljö i Aspö skola. 
 
_______________  
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 2004.249 023  
      
§ 108 

P Olsson Förordnande av rektor i Jämjö västra rektorsområde  
C Åkesson 
S Larsson Under tiden Kerstin Ibstedt-Henningsson, rektor i Jämjö Västra rektorsområde varit  
A Trulsson tjänstledig för att pröva annan tjänst har Christina Åkesson upprätthållit tjänsten som 
Rektor Jä V vikariat. 
Akten 

Efter att Kerstin Ibstedt-Henningsson sagt upp sin rektorstjänst  utannonserades 
denna i juli månad 2004. Vid ansökningstidens utgång den 16 juli 2004 hade 17 
sökande anmält sitt intresse.  
 
Urvalet till tjänsten har slutligen omfattat fyra sökande vilka bedömdes vara mest 
meriterade. Dessa har varit kallade till anställningsintervju med presidiet, 
förvaltningschef, berörd rektor och fackliga företrädare. 
 
Vid en samlad bedömning är Christina Åkesson den bäst lämpade för tjänsten som 
rektor inom Jämjö Västra rektorsområde. Hon har ett stort kunnande om förskole-
verksamhet och bred erfarenhet av grundskolverksamhet samt har också i hög grad  
de personliga egenskaper som en rektor behöver besitta.  
Denna bedömning delas av förvaltningschef, presidiet, berörd rektor och fackliga 
företrädare. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget 
 
att förordna Christina Åkesson som rektor inom Jämjö Västra rektorsområde  
fr o m den 1 december 2004 och tillsvidare. 
 
----------------   
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att förordna Christina Åkesson som rektor inom Jämjö Västra rektorsområde  
fr o m den 1 december 2004 och tillsvidare. 
 
_____________   
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  2004.236 628  
§ 109 

A Eklund Arbetslivskontakter och studie- och yrkesvägledning 
I Bergström 
Akten Ärendet utgår. 
 
 _____________   
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§ 110 
Övriga ärenden 
 

P Olsson 1. Personalbudget  
S Petersson 
I Bergström Bo Palmgren (c) har lämnat en skriftig förfrågan avseende upprättande av 
 personalbudget i samband med internbudgeten. 

 
Förvaltningschefen återkommer i ärendet till nämndens decembersammanträde. 
 
____________   
 

P Olsson 2. Fritidsgård efter skoltid 
 
Marcel Abedini (mp) ställer frågor om möjligheten att ha öppet fritidsgård efter 
skoltid i gamla Rosenfeldtskolan. Förslagsvis öppet till kl 21.00. 
 
Förvaltningschefen ser positivt på detta och den föräldramedverkan som behövs i 
sammanhanget. Det är dock skolledningen och fritidsförvaltningen som har 
ansvar för dessa frågor, varför hänvisning görs till dessa parter. 
 
_____________    
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§ 111 
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen  2004.427 042 
 § 161 
 Ekonomisk rapportering och personalupp- 
 följning 2005 för Karlskrona kommunkoncern 
 
Kommunfullmäktige  2004.324 102 
 § 129 
 Avsägelser av kommunala uppdrag 
 Roy Jakobsson (s) har avsagt sig uppdraget 
 som ersättare i barn- och ungdomsnämnden  
 fr o m 21 september 2004. 
 Lennart Svantesson (kd) har avsagt sig uppdraget 
 som ersättare i barn- och ungdomsnämnden fr o m
 12 oktober 2004. 
 Eva-Marie Malmgren (s) har avsagt sig uppdraget 
 som ledamot i barn- och ungdomsnämnden fr o m 
 15 oktober 2004. 
 
Kommunfullmäktige  2004.324 102 
 § 130 
 Kommunala val 
 Kajsa Söderstrand (s) har utsetts till ledamot i 
 barn- och ungdomsnämnden. 
 Mats Fagerlund (s) har utsetts till ersättare i 
 barn- och ungdomsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige 2004.406 026 
 § 135 
 Förslag till policy och handlingsplan mot sexuella 
 trakasserier. 
 
Kommunfullmäktige  2004.83 042  
 § 136 
 Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för  
 Karlskrona kommunkoncern 
 
Kommunfullmäktige 2004.181 004 
 § 144 
 Balansförteckning den 1 september 2004 över 
 motioner och medborgarförslag. 
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forts § 111 
 
Kommunfullmäktige 2004.152 611 
 § 149 
 Svar på motion om att ett KKKVH-prov i 
 svenska, engelska och matematik inrättas. 
 
Skolverket 2003.211 047 
 Statsbidrag till personalförstärkningar 
 hösten 2004. 
 Skolverket tilldelar Karlskrona kommun 
 12 914 000 kronor. 
 
Till Länsstyrelsen 2004.426 609 
 Ansökan om projektbidrag för kompetens- 
 utveckling av personal i arbetet med ungdomar 
 som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 2004.426 609 
 Länsstyrelsen beviljar 48 000 kronor till stöd för 
 barn- och ungdomsförvaltningens arbete med 
 hedersproblematiken. 
 
Kammarrätten i Jönköping   2003.464 042 
 Kammarrätten avvisar frågan om interimistisk 
 åtgärd i avvaktan på lagakraftvunnen dom 
 avseende laglighetsprövning av beslut om 
 tilldelning av bidrag till fristående grundskolor 
 och fritidshem. 
 
Till Samhällsbyggnadsför- 2004.284 214 
valtningen  Yttrande under granskningsskedet av detaljplan 
 för Johannesberg 1:1, ny förskola. 
 
Till samhällsbyggnadsför- 2004.395 214 
valtningen Yttrande med enkelt planförfarande över detalj- 
 plan för Fredriksdalsområdet Nättraby, 
 Folkparken. 
 
Lokala skolstyrelsen Protokoll från sammanträde den 6 oktober 2004. 
Sturköskolan    
  
 Utbildningsnämnden Sammanträdesplan för år 2005    
 
Tekniska nämnden Sammanträdesplan för år 2005  
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och lägger meddelandena 
till handlingarna.   
 
_____________   



  15 december 2004 
 
 

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 15 december 2004  
 
§ 112 Aktuell information 
 1. Vad tycker eleverna om skolmaten? 
 2. Personalbudget 
 
§ 113 Delegeringsärenden 
 
§ 114 Budgetuppföljning per den 30 november 2004 
 
§ 115 Internbudget för år 2005 samt resursfördelning till samverkans- 
 områden m fl 
 
§ 116 Förslag till yttrande över motion om kommunala frihetsskolor 
 
§ 117 Val av ersättare i arbetsutskottet  
 
§ 118 Val av kontaktpolitiker 
 Ärendet utgår 
 
§ 119 Förslag till ändring av sammanträdestider i november 2005 
 
§ 120 Kurser och konferenser 
 
§ 121 Övriga ärenden 
 1. Förslag om delegering av friskoleärende 
 Ärendet utgår 
 2. Föräldranätverk för föräldrar till barn som begått självmord 
 
§ 122 Meddelanden 
 
§ 123 Tack och julhälsningar 
 
_____________  
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Plats och tid  Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
  kl 08.30 - 12.40 
 
Beslutande  Magnus Johansson (s) ordförande 

  Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
  Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
  Roland Andréasson (s) fr  09.35 § 116 samt beslutssmtr 

  Eva-Britt Dahlström (s) 
  Jeanette Petersson (s) 
  Kajsa Söderstrand (s)  
  Johan Elofsson (m) 
  Jan-Olof Petersson (fp) 
  Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)   
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Bo Palmgren (c) 
  Arto Valtonen (v) 
  Marcel Abedini (mp) fr 09.35 § 116 föredr samt beslutssmtr 

Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) 
  Jörgen Aronsson (s)  t o m 09.35 §§ 112-115 föredragn        
  Mats Fagerlund (s)  t o m 09.35 §§ 112-115 föredragn  
    
Ersättare Jörgen Aronsson (s) fr o m 09.35 

 Mats Fagerlund (s) fr o m 09.35 

  
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anders Karlsson informationsansvarig 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Kerstin Ekberg Söderbom 
Justeringens tid och plats      Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-12-22 kl 11.00  
 
Under- Sekreterare      ______________________________ Paragrafer 111-123 
skrifter       
 Ordförande     ______________________________ 
 
 Justerare      ______________________________ 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-12-23 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 112 
Aktuell information 
  2004.482 622 

A Ottosson 1. Vad tycker eleverna om skolmaten? 
Rapport 
Akten I de undersökningar som barn- och ungdomsförvaltningen har gjort om elevers 
 attityder till skolan har det visat sig att skolmaten är något som majoriteten varit 
 missnöjda med. I utvärderingsplanen för år 2004 ingår därför att följa upp denna 
 fråga. 

 
Undersökningen har genomförts i två delar, dels har eleverna fått ”sätta betyg” 
dvs om maten var god eller inte, på maten vid fem tillfällen under mars t o m 
september 2004, dels har skolmåltidspersonalen samma dagar svarat på bl a vilken 
mat som serverades och antal portioner. 
 
De skolor som deltagit i undersökningen är Lyckebyskolan, Kättilsmåla skola, 
Wämöskolan, Musikugglans friskola, Hästöskolan samt Verköskolan, som får 
skolmaten från Vedebyskolans kök. De övriga skolorna är Jändelskolan, Ramdala 
skola, Skrävle skola, Jämjö kyrkskola och Torhamns skola, som får skolmaten från 
Jändelskolans kök. 
 
Resultat av undersökningen 
Den mat som serverades vid undersökningstillfällena får generellt ett gott betyg av 
eleverna. Undersökningen visar att eleverna tycker om skolmaten. 
 
Jämförelser mellan skolorna är svåra att göra därför att även om skolorna fått mat 
från samma kök, så serverade inte alla samma mat vid varje enskilt tillfälle. Dessutom 
har uppgifter från samtliga skolor inte lämnats för alla dagarna. För de dagar 
jämförelse kan göras mellan skolorna finns inga större skillnader i vad eleverna 
tycker om maten.  
Samtliga skolor har grönsaker varje dag; som salladsbuffé/salladsbord eller på annat 
sätt. Alternativ till dagens rätt serveras oftast inte. Endast en av de deltagande 
skolorna erbjöd en av dagarna alternativ till dagens skollunch. 
 
Resultatet av undersökningen speglar inte det missnöje som tidigare undersökningar 
visat. Ett skäl kan vara frågeställningen; om eleverna  tyckte om eller inte tyckte om 
maten.  
 
Den fråga som ställts i tidigare undersökningar har varit ”Vad tycker du om 
skolmaten på din skola?”. En sådan frågeställning kan inkludera mer än enbart hur 
maten smakar. Det kan tex. vara faktorer som handlar om att de får tillräckligt mycket 
mat, om de får mat vid lämplig tidpunkt på dagen, ljudnivån i matsalen, att de har tid 
att äta utan att stressa och liknande synpunkter.  
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forts § 112 
 
Vedebyskolans kök 
Skolmaten från Vedebyskolans kök fick överlag ett mycket gott betyg av eleverna.  
Mellan 58 och 100 % av eleverna tyckte att maten var god. Den mat som fick högst 
betyg är köttbullar och pasta. Den maträtt som uppskattades minst var tonfisksallad 
med ris.  
 

 Jändelskolans kök  
Också maten från Jändelskolans kök fick gott betyg. Andelen elever som var nöjda 
med vad som serverades varierade mellan 63 % och 92 % på de olika skolorna. Bäst 
betyg fick maten när det serverades pannkakor. Den minst uppskattade skollunchen 
var kebabpytt. 
 
Undersökningen redovisas i en kommunövergripande rapport och resultaten för de 
olika skolorna överlämnas till respektive rektor som hjälp i det arbete som pågår med 
att utveckla och anpassa måltidsverksamheten. 
 
Bo Palmgren (c) refererar till sina erfarenheter som tidigare rektor, vad gäller 
skolmaten och elevernas omdömen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten och lägger informationen till 
handlingarna. 
_______________   
 
  2003.464 042  
2. Personalbudget 

S Petersson 
Akten Bo Palmgren (c) lämnade vid nämndens novembersammanträde en skriftlig 

förfrågan om upprättande av personalbudget i samband med internbudgeten. 
Speciellt är Bo Palmgren intresserad av de personalkategorier som är aktuella 
för barn i behov av särskilt stöd. 
Stefan Petersson redovisar medellöner och faktiska kostnader för vissa yrkes- 
grupper av tillsvidareanställd personal som tagits fram med urvalsdatum  
2004-11-01.  
En ungefärlig bedömning är att 12-15 mkr kronor avsätts för barn i behov av 
stöd, vilket redovisades i Sune Ahlgrens utredning efter besök i områdena. 
 
Vidare informeras om att personalbudget upprättas i varje rektorsområde efter det 
att internbudgeten fastlagts. Detta innebär att personalbudget kan redovisas på  
nämndens sammanträde först i mars månad 2005.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
__________________ 
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 § 113 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Ändringsbeslut avseende tillägg till lön under tiden 2004.255 023 
2004-11-08 - 2004-11-14. 
 
Läsårstider 2005/2006 för Karlskrona kommuns grund- 2004.493 608 
skola inkl förskoleklass och särskola. 
 
Fastställande av personalmåltider/pedagogisk måltid. 2004.232 622 
 
Ledighet för elev i Sunnadals rektorsområde under tiden 
2004-11-29 - 2004-12-04. 
 
Ledighet för elev i Sunnadals rektorsområde under tiden 
2004-11-17 - 2004-12-08. 

 
Ledighet för elev i Sunnadals rektorsområde under tiden 
2004-11-17 - 2004-12-08. 
 
Ledighet för elev i Sunnadals rektorsområde under tiden 
2004-12-02 - 2004-12-28. 
 
Anpassad studiegång för elev i år 8 i Rödeby samverkans- 
område. Beviljas en dag/vecka fr o m v 46 2004 och 
tillsvidare. 
 
Ledighet med än 10 dagar för elev i klass 2 vid Nättraby- 
skolan. Avser tiden 2005-01-17 -2005-02-01. 
 
Ledighet för elev i år 8 vid Jändelskolan under tiden  
2005-02-02 - 2005-02-18. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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   2004.83 042 
 
§ 114 

P Olsson Budgetuppföljning per den 30 november 2004 
S Petersson 
A-C Östbergh En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2004 slutar på + 1,0 Mkr. 
Kommunstyr. 
Akten Beräknade avvikelser för år 2004 enligt prognos i miljontals kronor: 

Resursskolan - 0,3 Mkr 
Antal elever är mindre än vad som budgeterats.  
Intäkten från rektorsområdena är mindre än förväntad. 

 
Förberedelseklasserna FBK  - 0,2 Mkr 
FBK särredovisas och skall ej belasta den kommunala  
skoldelen av Sunnadals ro. Elevantalet har varierat under  
året och verksamheten är svårbudgeterad. Intäkt från staten  
beräknas inte täcka kostnaderna. 

 
Försäkringar - 0,2 Mkr 
Höjning av premierna för 2004 vilket inte var budgeterat.     
 
Storköksunderhåll - 0,1 Mkr 
Ett utökat underhåll av storköken vilket ger ett negativt  
utfall mot budget. 
 
Ränteintäkter - 0,3 Mkr 
En överskattning av nämndens likvida medel gjordes i  
samband med budget. 
 
Hyror  1,0 Mkr 
Till största delen är orsaken till överskottet en förskjutning  
av budgeterade ny- och ombyggnationer som kommer  
2005 eller att vissa kostnader kommer sent 2004 och  
med helårseffekter 2005.  

 
Bemanningsteam   0,2 Mkr 
Överskottet beror på att den specialistpool som det  
budgeterades för inte kom igång förrän efter semester- 
perioden. 

 
Gemensamma verksamhetskostnader   0,9 Mkr 
Överskottet beror dels på att budgeten för personliga  
tjänster och medicinskt omplacerade inte uppnåtts,  
dels på att förvaltningen erhållit större intäkter än  
budgeterat avseende de interkommunala ersättningarna. 
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Skolskjutsar 0,2 Mkr 
Skolskjutsbudgeten förväntas få ett överskott. Främst  
beroende på att indexuppräkningen på skolskjutsavtalen  
(1%) blivit lägre än beräknat. 
 
Rektorsområdena - 0,2 Mkr  
Sammantaget uppvisar rektorsområdena ett mindre  
underskott i sin prognos för 2004. 
 
Investeringar  
Av nämndens periodiserade investeringsbudget om 6,7 Mkr har 5 Mkr använts. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna budgetuppföljningen för januari – november 2004 till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
________________   
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§ 115 
P Olsson Internbudget för år 2005 samt resursfördelning till samverkansområden m fl 
S Petersson 
A-C Östbergh Budgetram 2005 
Kommunstyr. I budgetdirektiven för 2005 tilldelade kommunfullmäktige barn- och ungdoms-
Rapport nämnden en ram om 753,9 Mkr.  
Akten Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2004-11-25 är barn- och ungdoms-
 nämndens ram för år 2005, 763,4 mkr. I utökning av ramen för nämnden 2005 finns 
 tillskott om 7,5 Mkr för förskoleutbyggnad samt 2,0 Mkr för ökade skolskjuts-
 kostnader med anledning av domslut angående barns rätt till skolskjuts i samband 
 med växelvis boende hos föräldrarna. 

 
Till denna ram har positiva justeringar gjorts med netto ca 17,1 Mkr. Detta avser bl a 
kompensation för löneökningar år 2004 samt den nettoökning av ramen som sker med 
anledning av att Wärnerssonpengarna förs över till det generella statsbidraget. Utöver 
denna ram finns under kommunstyrelsens centrala medel för kompensation för övriga 
löneökningar år 2005 med ca 3,0 % samt kompensation för prisökningar med 1,0 %.  
 
I en särskild reserv under kommunstyrelsen  finns ytterligare medel reserverade för 
den del av det nya statsbidraget för personalökning inom förskolan som inte kan 
användas för utbyggnad av förskolan utan istället är riktat mot en ökning av 
personaltätheten inom förskolan, 4,6 Mkr.  
 
Barn- och ungdomsnämndens nettoram för år 2005 är därmed 780,5 Mkr.  I förslaget 
finns den barnomsorgsutbyggnad för år 2005 som var känd i november 2004 
inkluderad. 
 

 Internbudget 
Internbudgeten utgör budgetramen för alla verksamheter och budgetansvariga 
förutom rektorsområden med grundskola/förskola. Resurserna till rektorsområdena 
exklusive särskola, nattis och allergidaghem fördelas efter en av nämnden beslutad 
resursfördelningsmodell.  

 
 Reserv 

Enligt beslutad resursfördelningsmodell skall en reserv budgeteras. Reserven skall 
enligt budgetdirektiven vara 1 % av nämndens kommunbidrag. Tidigare år har avsatts 
0,5 %. I detta budgetförslag har avsatts 3,5 Mkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i budgetdirektiven för  år 2005 om att varje nämnd 
skall avsätta 1 % av nämndens nettokostnader för nödvändiga volym- och kvalitets-
ökningar. I internbudgeten för år 2005 finns 7 Mkr avsatta för detta ändamål. 
Internbudgetförslaget förutsätter att dessa medel efter bedömning av den fortsatta 
förskoleutbyggnaden kan genom beslut av förvaltningsledning tillföras verksamheten. 
 
 



 15 december 2004 8 
   
 
 
 
Statsbidrag 
Från och med 2005 förändras reglerna för det särskilt riktade statsbidraget för 
personalförstärkningar i skola och fritidshem (Wärnerssonpengarna). Den största 
delen övergår till det generella statsbidraget. Detta innebär att nämnden erhåller en 
ramutökning men samtidigt en extern intäktsminskning med netto 12,8 Mkr. Det  
kommer inte att finnas någon särskild reserv för detta bidrag under kommun-
fullmäktige, utan 2005 års bidrag kommer istället att hanteras som ett riktat 
statsbidrag och inte avräknas under budgetåret mot kommunbidraget. För år 2005 
finns det möjlighet att erhålla statsbidrag med 9,6 Mkr (7,2 Mkr) och för år 2006  
med ytterligare 6,4 Mkr ( 4,8 Mkr) vilket också har budgeterats. Bidraget skall 
fördelas mellan barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden 75/25 enligt 
beslut i fullmäktige. 
 
Det av regeringen förslagna statsbidraget för personalförstärkningar inom förskolan 
(Hallengrenpengar) har i detta budgetförslag endast beaktas till den del som avser 
utbyggnad i förskolan (25 %).  
 
Resursfördelning 
Barn- och ungdomsnämnden  beslöt 2000-11-22, § 116, att en ny modell skall 
tillämpas för resursfördelning. Enligt denna modell sker en fördelning av medel till  
de fyra samverkansområdena (Trossö, Lyckeby, Rödeby, Jämjö) samt Nättraby och 
Sunnadals rektorsområde. Samverkansområdet ansvarar för att tilldelade medel 
fördelas i samverkan. Till grund för resursfördelningen ligger en prognos över 2005 
års planerade volymtimmar inom barnomsorgen samt antalet elever inom 
grundskolan. Samma resursfördelningsprinciper tillämpas för den barnomsorg som 
bedrivs i enskild verksamhet.  
Noggrann uppföljning av volymutvecklingen och avstämning av barnomsorgstimmar 
per avdelning inom barnomsorgen (kommunala enheter och kooperativ) kommer att 
fortsätta under år 2005. 
 
Specialinstitutioner som nattis och allergiförskola föreslås fortfarande bli 
anslagsfinansierade.  
 
Den förändring av finansieringen för Resursskolorna som skedde inför år 2003 
föreslås fortsätta under år 2005. 75 % anslagsfinansieras och rektorsområdena köper 
platser efter ett beräknat behov 25 %.  
 
Generella resursen 
Under hösten 2004 har Resursgruppen gjort en probleminventering där fördyrande 
faktorer och socioekonomiska faktorer ingår som en del. Utgångspunkten har varit att 
se om det finns andra områden i Karlskrona kommun som har liknande 
behov/problematik som Sunnadals rektorsområde. 
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I internbudgeten föreslås en förändring gällande den generella extra resursen som 
fördelats ut till Sunnadals rektorsområde samt för den del som benämnts ”utjämnings-
post” i tidigare års resursfördelning. Förvaltningen föreslår att en ny pott om 5 % eller 
25 Mkr, av de medel som avsätts i resursfördelningen till samverkansområdena  
tillskapas. Till fördelningsnyckel av dessa pengar har använts två av de bakgrunds-
faktorer som bildar Salsamodellen och som Skolverket anser vara mest betydelsefull 
för barns lärande; föräldrarnas utbildningsbakgrund samt andelen barn med utländsk 
härkomst.  
   
Överskott/underskott 
Gamla överskott respektive underskott hanteras i budget 2005 enligt tidigare regler.  
 
Kommentarer 
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster: 
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration 
- Barn- och ungdomskontoret  
- Särskolan 
- Säljö 
- Utvecklingscentrum 
- Resursskolan 
- Resurscentrum 
- Övriga verksamhetsgemensamma kostnader 
- Skolportal 
- Bemanningsteam 
- Skolskjutsar 
- Lokaler 
- Facklig tid 
- Finansiella poster samt avskrivningar 
- Intäkter - barnomsorgsavgifter 
- Kooperativ 
- Friskolor 
- Samverkansområden/rektorsområden 
- Reserv 
 
Investeringsbudget 
Nämnden har erhållit 6,0 Mkr till investeringar för 2005. Utöver dessa medel finns en 
ospecificerad reserv under kommunstyrelsen för inventarier till barnomsorgsutbygg-
nad. 
 
Till rektorsområdena fördelas 3,5 Mkr enligt beslutad resursfördelningsmodell med 
undantag för de rektorsområden som haft invigning av F-9 projekt, vilka får en 
reducerad tilldelning under 3 år. 
 
En reserv om 400 tkr budgeteras för oförutsedda behov. 
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 Tjänstemannaförslag 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta: 
 
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2005 
 
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2005 
 
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2005 
 
4.att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska justeringar 
i internbudget och resursfördelningar 
 

 5.att ge förvaltningschef delegation att frigöra medel ur reserv för att under 2005  
 täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen samt att täcka effekterna av 
 förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning mm inom rektorsområdena. 

 
6.att ge förvaltningschef delegation att godkänna budget per rektorsområde. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens decembersammanträde. 
 
--------------------   
 
I nytt beslutsförslag som tillsänts ledamöterna har ytterligare två att-satser tillkommit. 
Ordföranden meddelar att dessa utgår ur ärendet. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) redovisar Alliansens förslag till internbudget för barn- och 
ungdomsnämnden 2005 samt yrkar bifall till densamma. 
 
ArtoValtonen (v) yrkar att stycket om skolportalen på sidan 5 i tjänstemannaförslaget 
strykes. 
 
Jens Petersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på alliansens 
förslag. 
 
Ordföranden yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar om följande 
tilläggsattsatser: 
1.att ge förvaltningen i uppdrag att inom t ex utvecklingscentrum utse en 
kontaktperson att driva arbetet med utemiljön på skolgårdarna. 
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2.att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en inventering av hur skolgårdarna 
ser ut samt hur utemiljön används i lärandet 
 
3.att ge förvaltningen i uppdrag att se över resursfördelningen vad gäller 
barnomsorgen för att kartlägga fördelningen mellan förskola och dagbarnvårdare. 
 
4.att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på förstärkning i 
bemanningsteamet i syfte att skapa möjlighet att tillfälligt tillföra extra personal- 
resurser för att på så sätt verka för minskande sjuktal. Särskilt skall beaktas att de 
fackliga organisationerna skall bjudas in i arbetet.  
 
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till alliansens förslag, bifall till ordförandens fyra 
tilläggsattsatser samt yrkar följande tilläggsattsats: 
5.att barn- och ungdomsnämnden beslutar satsa på specialpedagogiska resurser. 
 
Roland Andréasson (s) yrkar avslag på Bo Palmgrens tilläggsattsats. 
 
Jan-Olof Petersson (fp) m fl yrkar bifall till alliansens förslag. 
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till ordförandens fyra tilläggsattsatser. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot alliansens förslag till internbudget mot 
varandra. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Arto Valtonens (v) ändringsförslag betr skolportal. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Votering 
Arto Valtonen (v) begär votering 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller Arto Valtonens 
yrkande röstar ja, den som avslår yrkandet röstar nej. 
Följande ja-röster lämnas: Bo Palmgren (c), Arto Valtonen (v) och Marcel Abedini 
(mp). 
Följande nej-röster lämnas: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), 
Annicka Engblom (m), Roland Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Jeanette 
Pettersson (s), Kajsa Söderstrand (s), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson (fp) 
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Andreas Reinholdsson (kd och Jens Petersson (s). 
Barn- och ungdomsnämnden har med 3 ja-röster mot 12 nej-röster beslutat avslå 
yrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 1. 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
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Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 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. 
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 5, Bo Palmgrens yrkande angående   
specialpedagogiska resurser. 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2005 
 
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2005 
 
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2005 
 
4.att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska justeringar 
i internbudget och resursfördelningar 
 

 5.att ge förvaltningschef delegation att frigöra medel ur reserv för att under 2005  
 täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen samt att täcka effekterna av 
 förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning mm inom rektorsområdena 

 
6.att ge förvaltningschef delegation att godkänna budget per rektorsområde 
 
7.att ge förvaltningen i uppdrag att inom t ex utvecklingscentrum utse en 
kontaktperson att driva arbetet med utemiljön på skolgårdarna 
 
8.att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en inventering av hur skolgårdarna 
ser ut samt hur utemiljön används i lärandet 
 
9.att ge förvaltningen i uppdrag att se över resursfördelningen vad gäller 
barnomsorgen för att kartlägga fördelningen mellan förskola och dagbarnvårdare 
 
10.att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på förstärkning i 
bemanningsteamet i syfte att skapa möjlighet att tillfälligt tillföra extra personal- 
resurser för att på så sätt verka för minskande sjuktal. Särskilt skall beaktas att de 
fackliga organisationerna skall bjudas in i arbetet.  
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Reservationer 
Arto Valtonen (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Bo Palmgren (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag, vilket bifogas protokollet. 
 

 ______________  



RESERVATION till 
Ärende 5:  Budget 2005               
2004-12-11 
 
 

Alliansens förslag till internbudget för Barn- och 
Ungdomsnämnden 2005 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kvalitet i 
skolan 

Resurs- 
skolan 

Barn- 
omsorgen 

 

BUK 
 

Reserver 



Yrkanden 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta: 
 
1.   att de reserver om 10,5 Mkr avsatta för kvalitetsökningar tillförs skolverksamheten  i form av 
förstärkning av elevpengen 
 
2.   att Resursskolans medelstilldelning från och med 1 juni 2005 minskas med 1 Mkr  och att detta 
belopp tillförs skolverksamheten i form av förstärkning av  elevpengen 
 
3.   att    att uppdra åt förvaltningen att med början från den 1 juni 2005 särredovisa kostnaderna 

för barnomsorg och grundskola  
 
4.   att uppdra åt förvaltningen att införa en barnomsorgspeng med början från den 1 juni 2005 

där lokalkostnaden ingår som del 
 
5.   att uppdra åt förvaltningen att inom maxtaxans ram införa en differentierad taxa med minst 

tre intervaller relaterad till vistelsetiden  
 
6.   att uppdra åt förvaltningen att ta fram kvalitetskriterier för godkännande av 

förskoleverksamhet samt medge fri etablering av förskolor samt familjedaghem som 
uppfyller dessa 

 
7.   att uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för rätt till ersättning för vård av eget barn 

om man samtidigt har omsorg om minst ett utomstående 
 
8.   att uppräkningskoefficienten 1,75 för barn i åldern 1-3 år även tillämpas för barn placerade i 

familjedaghem 
 
9.   att dagbarnvårdare äger rätt att räkna eget/egna barn som placerade i det egna hemmet 
 
10. att uppdra åt förvaltningen att genomföra en rationalisering inom den egna organisationen 

motsvarande 10 % av tilldelad budget 
 
11. att uppdraga åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som behövs med 

anledning av Alliansens förslag 
 
12. att i övrigt bifalla förvaltningens förslag  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inledning 
  
Barnet har en naturlig nyfikenhet att lära sig nya saker. Det är förskolans och skolans viktigaste 
uppdrag att behålla och utveckla denna nyfikenhet hos barn och ungdomar. Kunskap och kreativitet har 
alltid haft en avgörande betydelse för den enskilda människans och samhällets utveckling. Vi i 
Alliansen för Karlskrona vill kunna erbjuda en förskola och skola där lek och lust att lära, kunskap och 
bildning är positiva och värdefulla begrepp för våra barn och ungdomar och deras föräldrar. Varje 
människa är en individ med unika anlag och möjligheter. Verksamheten måste därför kunna erbjuda 
människor lika chanser i livet där alla har goda möjligheter att utvecklas. Barn och ungdomar måste få 
känna att de är sedda, behövda och uppskattade. 
 
Ett viktigt ledord för oss är ständiga förbättringar. Med det menar vi att varje enhet och varje individ 
ska ges förutsättningar och kunna visa på att man ständigt blir bättre på lärande och på att lära. Till 
hjälp i detta arbete ska ett löpande utvärderingsarbete av kunskaper, färdigheter och attityder göras, 
ställda i relation till läroplanernas mål. 
 
Samhället förändras i allt snabbare takt. Krav på ökad livskvalitet, teknisk utveckling, globalisering och 
gränslöst samarbete inom Europa kommer att göra att den värld våra barn lever i om en generation inte 
har mycket likhet med dagens samhälle. Kunskapskraven stiger i takt med att omvärlden förändras. 
Barnomsorg, förskola, skolbarnsomsorg och grundskola står därför under de närmaste åren inför stora 
utmaningar.  
 
I denna budget vill vi från de borgerliga partierna påvisa och yrka på vilka nödvändiga satsningar och 
förändringar i verksamheten Barn- och ungdomsnämnden bör göra för att möta dagens och framtidens 
behov. 
 
 
 
Förskoleverksamhet och fritidshem 
 
Rätten för föräldrar att välja barnomsorg tillsammans med möjligheten att starta alternativ barnomsorg 
ska vara grundläggande i hur verksamheten utformas för att möta kommunmedborgarnas önskemål.  
 
De senaste årens regeringsreformer i form av maxtaxa och rätten för arbetslösa samt föräldralediga till 
15-timmars barnsomsorg/vecka, har skapat ett oerhört stort tryck på den nuvarande verksamheten. 
Kostnaderna har ökat, vistelsetiden blivit längre och barngrupperna har blivit alldeles för stora, vilket 
både barn och personal far illa av.  
 
Då vi i kommunen inte kan räkna med kompensation från regeringen för dessa reformer kan vi själva 
finna vägar att möta föräldrarnas önskan om att kombinera familje- och arbetsliv. Vi i Alliansen delar 
inte majoritetens uppfattning om en snabb, enbart kommunal utbyggnad av barnomsorgen som en 
lösning på efterfrågan. Vi föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag om 
införande av en barnomsorgspeng. På så sätt skapas istället långsiktiga regler och det ger möjlighet för 
såväl föräldrar som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov. Vårt förslag till 
resursfördelning är att låta skattepengarna utan omvägar gå direkt till den omsorgsform föräldrarna 
väljer. Vi föreslår också en differentiering av nuvarande taxa om minst tre steg för att på så sätt 
stimulera till mindre vistelsetid inom förskolan.  



Vi föreslår även att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för anordnare av 
barnomsorg samt etableringsfrihet inom förskolan och för familjedaghem. För att ytterligare utöka 
valfriheten för föräldrarna vill vi ge möjlighet till ersättning för omsorg om eget/egna barn om man 
samtidigt har omsorg om minst ett utomstående. 
 
Med det sätt som man idag räknar snittimmar inom barnomsorgen i kombination med att andelen små 
barn de senaste åren ökat markant, har på ett orimligt sätt påverkat arbetssituationen för våra 
dagbarnvårdare Vi har hörsammat kritiken om situationen från fackligt håll och instämmer med att 
situationen är ohållbar. Vi föreslår därför att den regel om uppräkning i timmar för barn mellan 1-3 år 
som gäller inom övrig barnomsorg, även ska gälla för dagbarnvårdare. Vi föreslår även att 
dagbarnvårdarna ska få rätt att räkna eget/egna barn som placerade i hemmet. 
 
 
 
 
Grundskola                                           
 
Den senaste tidens rapporter om kunskapsläget inom skolan bekräftar det som vi inom Alliansen länge 
varnat för. Det finns all anledning till att känna oro inför i kunskapsutvecklingen även här i Karlskrona 
kommun och majoritetens beslut den senaste tiden med resursminskningar i skolverksamhet till förmån 
för förskoleutbyggnad lär inte hjälpa upp situationen.  
 
Det är inte rätt att eleverna i våra skolor genom neddragningar på kvalitén ska behöva klä skott för 
otillräcklig medelstilldelning från statsmakten till barnomsorgen. Gapet mellan kommunens bidrag per 
elev och den genomsnittliga medelstilldelningen i riket är alldeles för stort för att vara acceptabelt och 
med den nuvarande inriktningen i majoritetens budget kommer detta gap att öka ytterligare. Tvärtom 
behövs det satsningar inom skolan för att t.ex. öka antalet elever med godkända betyg till gymnasiet 
och förstärka insatser för barn och elever som behöver extra stöd. För oss är det dessutom en 
självklarhet att kommunala skolor och fristående skolor ska få verka under samma förutsättningar, både 
resursmässigt och organisatoriskt. 
 
För att tydliggöra  medelstilldelningen till grundskolan respektive barnomsorgen föreslår vi därför att 
Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att från och med den 1 januari 2005 särredovisa 
kostnaderna för de båda verksamheterna. 
 
Vidare har vi tidigare kritiserat fördelningen mellan anslags- respektive intäktsfinansieringen till 
Resursskolan. Vi anser att medlen skolorna har förfogande för barn med särskilda behov till fullo ska 
ligga inom respektive skolas budget. Därmed även avgörandet om dessa medel ska användas för att 
anlita Resursskolans eller annans tjänster eller om satsning inom den egna verksamheten ska göras. Vi 
föreslår därför en minskning av anslagen till Resursskolan för överförande till skolorna genom en 
förstärkning av elevpengen. 
 
 
 
 



 
Sammanfattning 
 
Det är högst väsentligt att det ska finnas tillräckligt med resurser till skolan för att varje elev ska kunna 
erbjudas en väg till goda kunskaper utifrån sina egna förutsättningar. De borgerliga partierna har under 
lång tid ställt krav på ökade satsningar på skolan, vilket tyvärr inte vunnit tillräckligt gehör hos den 
sittande majoriteten. Den nuvarande utvecklingen, där skolorna får klä skott för otillräcklig 
medelstilldelning till barnomsorgen, anser vi vara olycklig och oacceptabel. 
 
Det är nödvändigt att elever och föräldrar ges ett stort inflytande i skolan och därmed möjlighet att 
påverka skolans utveckling. Lika nödvändigt är att skolans och barnomsorgens personal får en verklig 
möjlighet att utveckla den pedagogiska verksamheten genom sin yrkesskicklighet.  
 
Sättet som resurserna till förskolan/skolan fördelas på måste vara anpassat för detta. Därför vill vi i ett 
första steg införa en barnomsorgspeng. Det innebär att de kommunala resurserna går direkt till den 
skola föräldern eller eleven valt. Det leder också till att beslutsvägarna blir kortare samtidigt som 
resurserna går till enheterna istället för till central administration. 
 
Undertecknade partier kommer att arbeta för att skapa förutsättningar för en rejäl ökning av resurserna 
till skolan. Med våra förslag ger vi personalen bättre förutsättningar att få ännu mer stimulerande 
arbetsmiljö och bättre förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete. 
 
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Petersson (fp) 
 
 
 
 
Andreas Reinholdson (kd)   Bo Palmgren (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allians för Karlskrona 
Barn- och ungdomsnämnden 
2004-12-15 
 
 
 
Barn och ungdomsförvaltningen Internbudget för år 2005 
 
 
 
(Tkr) 
Verksamhet 

Budget 04 Budget 05 
s,v,mp 

Budget 05 
Alliansen 

Differens 
A – s,v,mp 

100  Barn- och ungdomsnämnden 1 146 1 075 1 075 0 

130  Nämndsadministration 1 216 1 602 1 602 0 

400  Barn- och ungdomskontor 6 255 6 393 5 754 - 640 

450  Särskola 25 960 26 110 26 110 0 

460  Säljö 625 650 650 0 

462  Utvecklingscentrum 816 841 841 0 

463  Resursskolan 2 790 2 738 1 738 - 1000 

464  Resurscentrum 4 041 3 890 3 890 0 

470  Vht gemensamma kostnader 20 237 20 010 20 010 0 

472  Skolskjutsar 15 100 17 030 17 030 0 

473  Lokaler 118 041 119 585 119 585 0 

474  Bemanningsteam 1 874 2 000 2 000 0 

490  Facklig tid 2 155 2 155  2 155 0 

950  Finansiella poster 5 300 5 700 5 700 0 

410-413 Barnomsorgsavgifter -34 102 -34 253 -34 253 0 

Wärnerssonpengar -15 156 -7 200 -7 200 0 

Kooperativ barnomsorg 28 407 29 381 29 381 0 

Resursförd. till grundskola 595 435 594 363 606 503 12 140 

(Resursförd. till grundskola och barnomsorg 623 842 623 744 635 884 12 140) 

Statsbidrag, maxtaxereformer -19 237 -19 260 -19 260 0 

Statsbidrag, kvalitetssäkring -3 043 -3 043 -3 043 0 

Nystart av barnomsorgsavdelningar 251 245 245 0 

1 % avsättning 4 000 7 000 0 -7 000 

Reserv 5 318 3 500 0 -3 500 
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  2004.391 611  
 
§ 116 

P Olsson Förslag till yttrande över motion om kommunala frihetsskolor 
A Eklund   
A Ottosson I en motion ställd till kommunfullmäktige från Folkpartiet vill motionären öka 
Kommunfullm. personalens inflytande, närhet till ledning samt överblick över arbetssituationen samt 
Akten möjligheten till självstyre i förhållande till politisk nämnd och förvaltningsledning. 

Detta föreslås ske genom att skolan får en egen balansräkning som är fri från den 
kommunala budgeten även över årsskiftena. Dessutom föreslås frihet från kommunal 
styrning avseende administration och personaladministration. 
Motionären vill inte, utöver detta, låsa formerna utan att ett uppdrag ges till kommun-
styrelsen att utreda frågan vidare. 
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta 
”att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och ta fram olika modeller för själv- 
styrande kommunala skolor i motionens anda 
att erbjuda samtliga kommunala skolor i Karlskrona att få organisera sig som 
självstyrande skolor 
att om utredda förslag och tillämpningar visar sig vara användbara även införa dessa 
modeller i övriga förvaltningar.” 
 
Yttrande 
Möjligheterna att genomföra det motionen syftar till bör bedömas utifrån läroplan, 
skollag, kommunallag och annan lagstiftning samt utifrån de erfarenheter som finns 
på området. 
 
Stiftelsen Företagsam har bildat ett nätverk för ”Kommunala friskolor” och bland 
medlemmarna finns Halmstad och Skurup. Nätverket vill skapa större utrymme för 
entreprenörskap inom den offentliga skolan när det gäller pedagogiskt ledarskap, 
organisationsutveckling och ekonomistyrning. 
 
Stiftelsen Företagsam menar att en kommunal friskola inte är en friskola i skollagens 
mening; dvs en skola som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer och 
där tillstånd krävs från Skolverket. Stiftelsen vill istället definiera det som en 
skola/resultatenhet där rektor och personal i en tydlig, flerårig överenskommelse med 
kommunen får utökade befogenheter samt utökat ansvar för sin verksamhet, ekonomi 
och personal. 
 
För att få veta mer om befintliga kommunala friskolor har förvaltningen tagit kontakt 
med två kommunala friskolor; en i Halmstad och en i Skurup  
 
Andersbergsskolan i Halmstad leds av en styrelse med representanter för personal, 
elever, föräldrar, fackliga organisationer, fritidsgården, bostadsbolaget och 
vårdcentralen. Rektor är ordförande för styrelsen där allas röster är lika mycket värda.  
Skolan följer kommunens regler vid anställningar (bl.a. LAS). Skolan har ekonomisk 
tilldelning enligt samma principer som kommunens skolor har. 
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Kostnader för lokaler ligger utanför skolans budget för alla skolor i kommunen. 
Styrelsen fattar beslut om budget och fördelar ut till samtliga arbetslag som helt tar 
ansvar för sin budget. Alla ekonomiska beslut utom löner beslutas av styrelsen.  
När det gäller föräldraengagemanget uppger rektorn att det inte är stort, vilket var 
fallet även innan skolan blev kommunal friskola. Eleverna är enligt undersökningar 
mycket nöjda, vilket de också var tidigare. 
 
Nyckelpigan kommunala friskola i Skurup har ingen brukarstyrelse som det var tänkt. 
Föräldrarna är nöjda med skolan och vill inte ingå i något råd. Personalen fattar 
beslut, men rektor har sista ordet.  
 
Slutsatser 
Utifrån lagar och bestämmelser måste fristående ekonomi, personaladministration och 
egen ansvarig styrelse men med fortsatt kommunalt ansvar, bedömas som ej förenligt 
med kommunalt huvudmannaskap. Den grad av frihet som motionären föreslår 
omöjliggör kommunalt ansvar för redovisning, personal, arbetsmiljö mm och innebär 
att verksamheten överförs till en fristående skola som måste ha tillstånd av 
Skolverket. 
 
De exempel på ”Kommunala friskolor” som finns har en lägre frihetsgrad än det som 
framgår av motionärens intentioner och vad som gäller för fristående skolor. 
Generellt har stor tyngd lagts på inflytande från personal och samhällsaktörer i 
förhållande till föräldrainflytande. 
I avvägningen mellan rektors roll enligt skollag och skolstyrelsens roll har man i tex. 
Halmstad lagt ett större beslutsansvar på styrelsen än vad Karlskrona gjort på Sturkö, 
som är vår ”Kommunala friskola”. 
 
Erfarenheter från Karlskrona 
I Karlskrona har det förutom på Sturkö också förts samtal med föräldrar i 
Spandelstorp om att inrätta en lokal styrelse. Föräldrarna bedömde dock att det 
inflytande som samråd om budget mm redan gav var tillräckligt. 
 
Sammanfattning 
Av motionärens tre att-satser behandlar de två senare vad som kan ske efter en 
utredning respektive vad som kan ske efter ett genomförande. Ingen av dessa kan 
tillstyrkas i detta skede.  
Den först att-satsen innebär ett utredningsuppdrag i motionens anda. 
Förvaltningsledningen bedömer att det är positivt med utökade försök som avser 
lokalt självstyre, men att de friheter avseende ekonomi, personaladministration mm, 
som är motionens anda är oförenliga med kommunalt huvudmannaskap. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås med stöd av som anförts besluta  
 
att  föreslå kommunfullmäktige avslå motionens tre att-satser. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 
vid nämndens decembersammanträde. 
 
--------------------   
 
Yrkanden 
Jan-Olof Petersson (fp), Bo Palmgren (c) och Annicka Engblom (m) yrkar 
återremiss av ärendet. 
 
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda med stöd av som anförts ovan  
beslutat  
 
att  föreslå kommunfullmäktige avslå motionens tre att-satser. 
 
___________________  
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§ 117 

J Petersson Val av ersättare i arbetsutskottet  
I Bergström 
Akten Uppdraget som ersättare i arbetsutskottet har blivit vakant sedan Eva-Marie 
 Malmgren (s) avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden . 

 
Yrkande 
Ordföranden föreslår att Jeanette Pettersson (s) utses som ersättare i barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar utse Jeanette Pettersson (s) som ersättare i 
barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott. 
   
_______________    
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§ 118 
Val av kontaktpolitiker 
 
Ärendet utgår för vidare beredning i s-gruppen. 
 
_______________   
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 2003.47 001 
    
§ 119 

BUN Förslag till ändring av sammanträdestider i november 2005 
BUN-kontoret 
Chefsgruppen Då barn- och ungdomsnämndens sammanträde i november 2005 sammanfaller 
Akten med kommunfullmäktiges budgetsammanträde, föreslås en ändring av tidigare 
 fastställda sammanträdestider för november. 

 
Arbetsutskottet föreslås förläggas till den 10 november och barn- och 
ungdomsnämndens  sammanträde till den 16 november. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fastställa ovanstående 
förslag till ändring av sammanträdestider i november 2005. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
att  fastställa ändring av sammanträdestider i november 2005 till den 10 november 
för arbetsutskottet och den 16 november för ungdomsnämnden.  
 
______________ 
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§ 120 
Kurser och konferenser 

I Bergström 
Barn- och ungdomsnämndens ledamöter efterfrågar information om nästa års 
Skolriksdag. 
 
Information kommer att ges på arbetsutskottets januarisammanträde.   
 
_______________  
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 2004.418 290 
§ 121 
Övriga ärenden 

 
I Bergström 1. Förslag om delegering av friskoleärende 
 

Ärendet utgår. 
 
Återkommer till januarisammanträdet. 
 
_______________   

 
 
I Bergström  2. Föräldranätverk för föräldrar till barn som begått självmord 
P Olsson 
A Eklund Annicka Engblom (m) informerar om ett föräldranätverk för föräldrar till barn som 
 begått självmord SPES. Detta nätverk finns även i Karlskrona och arbetar mycket 
 med att sprida kunskap, bl a om suicidala tecken hos ungdomar.  

Annicka Engblom ser det önskvärt att kontaktpersonen för SPES i Karlskrona får 
en möjlighet att träffa nämndens ledamöter. 
 
Bo Palmgren (c) instämmer i förslaget. 
 
Ordföranden och förvaltningschefen återkommer i ärendet efter att kontakt tagits med 
SPES.  
 
______________   
 
3. Drogmissbruk i rektorsområde  
 
Arto Valtonen (v) ställer frågor om bruket av droger i ett rektorsområde.    
 
Förvaltningschefen informerar om de åtgärder som vidtagits. 
 
______________   
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§ 122 
Meddelanden 
 
Svenska EFS-rådet 2004.347 027 
 Beslut om stöd från Europeiska social- 
 fonden Växkraft Mål 3 -stöd. 
 Projektet Stöd till jämställdhetsåtgärder 
 beviljas ekonomiskt stöd med maximalt  
 367.304 kronor. 
 
Kammarrätten i Jönköping 2003.464 042 
 Förlängt anstånd till den 31 januari 2005  
 till Karlskrona kommun att komplettera 
 överklagande angående laglighetsprövning  
 i friskoleärende. 
  

 Karlskrona kommun revisionen 2004.396 007 
  Revisionsrapport FH-2004. Kommunens 
  jämställdhetsarbete. 
 
 Tekniska nämndens trafikutskott 2004.367 512 
  § 58 
  Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärd vid 
  Strömsbergs skola. 
  Trafikutskottet tillstyrker framställningen. 
 

Arbetsmiljöverket 2003.338 291  
 Arbetsmiljöverket avslutar ärende angående 
 Fridlevstads skola, då samtliga punkter åt- 
 gärdats i inspektionsmeddelande. 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.131 214 
 Yttrande under granskningsskedet av detalj- 
 plan för Norra Backe, Verkö. 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.425 214 
 Yttrande under samrådsskedet över 
 planprogram för Lampan 2,3 m fl. 
 
Sturkö lokala styrelse Protokoll från sammanträde 2004-11-25. 
 
_______________ 
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§ 123 
Tack och julhälsningar 
 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett bra samarbete och 
ett gott klimat i nämnden. Han önskar samtliga en riktigt God jul och ett Gott 
Nytt År och ser framåt nya spänstiga debatter i nämnden. 
 
Ordföranden tackar även tjänstemännen och framför ett tack till all personal för ett 
gott arbete under det gångna året samt önskar samtliga en skön och avkopplande helg. 

 
Annicka Engblom framför oppositionens tack till personal och ledamöter med 
önskan om en God jul samt en speciell julhälsning till ordföranden. 
 
Förvaltningschefen tackar på förvaltningens vägnar ordföranden och nämnds-
ledamöter för ett gott samarbete och önskar samtliga en God jul och ett Gott Nytt År 
och överlämnar en bokgåva till presidiet. 
 
Vid en gemensam lunch avtackas de ledamöter som lämnat barn- och 
ungdomsnämnden under det gångna året med en blomstergrupp eller bokgåva. 
 
_________________   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


