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Plats och tid  Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
  kl 08.30 – 14.10 
 
Beslutande  Magnus Johansson (s) ordförande 

  Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande beslutssmtr 

  Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
  Roland Andréasson (s) endast föredragn  

  Eva-Britt Dahlström (s) 
  Jeanette Petersson (s) 
  Johan Elofsson (m) 
  Jan-Olof Petersson (fp) 
  Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)   
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Bo Palmgren (c) 
  Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Aronsson  (s)             
  Mats Fagerlund (s) 
 Claes Nedfors (s) 
 Reine Svensson (v) 
  
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 Lennart Eriksson jurist   
 Sven-Bertil Johansson rektor/Trossö rektorsområde  
 Anna-Lena Vial rektor/Trossö rektorsområde  
 Ann-Christin Nielsen rektor/Trossö rektorsområde    
 John Dahleke IT-pedagog Trossö rektorsområde  
 
Utses att justera Annicka Engblom 
 
Justeringens tid och plats      Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-01-26 § 6 omedelbar 
 justering samt övriga §§ 2005-02-03 kl 11.00 
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Under- Sekreterare      ______________________________ Paragrafer 1-13 
skrifter       
 Ordförande     ______________________________ 
 
 Justerare      ______________________________ § 6,  2005-01-26 
  
 Justerare         ______________________________                  §§ 1-5 och 7-13, 2005-02-03 
 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-01-27 (§ 6) 
och 2005-02-04 (§§ 1-5 och 7-13) 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 1 
Aktuell information   
 
1. Välkommen till nämnden 
  
Claes Nedfors (s) hälsas välkommen som ersättare i barn- och ungdomsnämnden. 
 

R/Trossö  2. Information från Trossö rektorsområde  
I Bergström 

Rektorerna vid Trossö rektorsområde har bjudits in för att ge en information om sitt 
område. Rektorerna presenterar sig själva och sitt arbetsområde. 
Sven-Bertil Johansson ansvarar för Rosenfeldtskolan och Aspöskolan inkl allmän 
förskola samt även Sjukhusskolan och Kastanjeskolan. 
Anna-Lena Vial ansvarar för Saltöskolans verksamheter, Saltkråkans och Trossö- 
gårdens förskola. 
Ann-Christin Nielsen ansvarar för övrig barnomsorg samt dagbarnvårdarna på Trossö 
inkl allmän förskola. 
 
Personalstyrkan för verksamheten är 180 personer.  Verksamheten i skolan omfattar 
ca 300 elever och inom barnomsorgen finns ca 600 barn, av vilka ett stort antal inte 
tillhör upptagningsområdet. 
 
Måldokument för Trossö rektorsområde presenteras. Måldokumenten omfattar år  
F-9. Ett för åren F-5 och ett för 6-9. Dokumenten innehåller uppnåendemål för varje 
ämne och följer eleven genom skoltiden. Ledningen och personalen har gemensamt 
tillsammans jobbat fram materialet i olika arbetsgrupper. 
 
Saltöskolan har fått utmärkelsen Grön Flagg som är en miljöcertifiering vilken 
utfärdas av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Saltöskolan har fått certifieringen för sin 
hälsoprofil. 
 
Man jobbar med ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Ett matematikprojekt för 
förskolan planeras år 2005-2006. 
 
John Dahleke som är IT-pedagog i Trossöområdet, visar områdets hemsidor och de 
möjligheter till kommunikation som finns bl a med föräldrar. Hemsidan har ett 
mycket stort antal besökare. 
 
Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen. 
 
__________________   
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§ 2 
Delegeringsärenden 

 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Förändring av tidigare fastställda läsårstider med 2003.425 608 
anledning av ändring av helgdagar fr o m år 2005   
 
Ledighet beviljad för elev i år 8 vid Jändelskolan under 
tiden 2005-02-02 – 2005-02-18. 
 
Ledighet beviljad för elev i år 8 vid Jändelskolan under 
tiden 2005-02-01 – 2005-02-16. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 7, Vedeby- 
skolan,  då grundsärskolans timplan inte fullt ut över- 
ensstämmer med grundskolans. 
 
Beslut om anpassad studiegång fr o m vecka 46 2004 
för flicka i år 9 vid Vedebyskolan, dels som koncentrations- 
läsning Sv, En, Ma och Hkk och dels som praktik på  
arbetsplats 2 dagar/vecka. 
 
Undervisning i särskild undervisningsgrupp i ämnena 
Sv, Ma, Bi, Ke, Fy och SO fr o m vecka 36 2004 för  
flicka i år 8 vid Vedebyskolan.  
 
Anpassad studiegång under ht 2004 för flicka i år 9  
genom att tiden för Fy och Ke används för förstärkning 
i Sv och Ma. Fr o m början av vecka 2004 undervisning 
i Sv, Ma, Bi och SO förlagd till särskild undervisnings- 
grupp. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 4 i Jämjö Östra rektors- 
område under tiden 2005-02-28 – 2005-03-08. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 6 vid Lyckebyskolan 
under tiden 2005-01-24 – 2005-03-11. 
 
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 § 3 
S Petersson Bokslut 2004 
Akten 

Med anledning av kommunledningens fastställda datum för inlämning  
av bokslut 2004 finns behov av beslut i ärendet tidigare än vid nämndens 
februarisammanträde.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås därför besluta 
 
att uppdra åt barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott att fatta beslut 
om barn- och ungdomsnämndens bokslut år 2004 vid arbetsutskottets 
sammanträde den 10 februari 2005.      
 
Yrkande 
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
__________________   
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  2005.34 290  

P Olsson § 4 
S Ohlson Förskolelokaler i Jämjö 
Tekn förv 
Teknisk nämnd Bakgrund 
Akten  1989 tecknades hyresavtal mellan en privat fastighetsägare och Karlskrona kommun 

avseende fritidshemslokaler på Östra Stationsvägen i Jämjö. Hyresavtalet löpte på  
15 år. I hyresavtalet ingår också en återställningskostnad. 
Lokalen har under senare år har använts för olika former av förskoleverksamhet. 
Sedan oktober 2004 finns det två förskoleavdelningar i lokalen. Utemiljön är dock 
mycket begränsad och eftersom fastigheten ligger precis bredvid E22 finns mycket 
oro och missnöje omkring säkerheten, buller och avgaser bland personal och 
föräldrar.  
 
Arbetet med att hitta ersättningslokaler för denna förskoleverksamheten har pågått 
under lång tid. Samtidigt har behovet av förskoleplatser ökat även i Jämjö. Lokaler i 
fd kommunalhuset har iordningställts för att göra det möjligt att utöka verksam-
heterna i Jämjö. Dessa lokaler har dock inte kunnat ersätta lokalerna på Östra 
Stationsvägen. 
 
Det finns i befintliga detaljplaner för Jämjö ingen tillgänglig tomt för etablering av ny 
förskola. 
 
Förslag 
Möjligheten att samnyttja Folkets hus i Jämjö har diskuterats. Lokalerna måste  
iordningställas och fastigheten byggas till så att lokalen blir ändamålsenlig både för 
förskola och för föreningslivet. Detaljplanen för fastigheten tillåter etablering av 
förskola. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Folkets hus föreningen 
har skissat på en möjlig lösning för att inrymma två förskoleavdelningar.  
Karlskrona kommun köper fastigheten och bygger till den med ca 170 m2. 
Bredvidliggande tomtmark köps in eller förhyrs för att ge förskolan en bra gård. 
Föreningslivet förhyr den del av fastigheten som innehåller den stora samlingssalen 
samt biytor. Barn- och ungdomsförvaltningen förhyr resterande del av fastigheten, 
tillbyggnad samt viss tillgång till samlingssalen. Total egen yta ca 420m2. 
 
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning beräknar preliminärt att detta skulle 
innebära en årlig hyreskostnad för barn- och ungdomsnämnden med ca 715 000 
kronor. Årshyran för Östra Stationsvägen är 526 000 kronor.  
 
Återställandeklausulen för Östra Stationsvägen om fastigheten lämnas sommaren 
2006 innebär en kostnad av  610 000 kronor. 
 
Efter projektering återkommer ärendet 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 projekteringen av ovan föreslagen förskoleetablering.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
 
---------------------   
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och yrkar 
att barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att bibehålla förskoleverksamheten med två avdelningar på Östra Stationsvägen 
 
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att uppdra åt samhällsbyggnads- 
förvaltningen att planera för förskoleverksamhet i detaljplanearbetet av det 
nya bostadsområdet i Binga. 
 
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på 
Annicka Engbloms yrkanden. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms yrkanden. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
   
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen 
att omgående utföra projekteringen av ovan föreslagen förskoleetablering 
enligt tjänstemannaförslaget. 
  
__________________  
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  2005.35 106  

P Olsson § 5 
S Ohlsson Arena Rosenholm 
S Petersson 
E Magnusson Barn- och ungdomsförvaltningen har på uppdrag av barn- och ungdomsnämndens                        
Larsson ordförande inlett ett arbete med att se på olika möjligheter för hur Arena Rosenholm 
Akten ska kunna nyttjas av kommunens skolor och förskolor. 

Anläggningen kan ge stora möjligheter för våra barn och ungdomar både under 
verksamhetstid och under deras fritid. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med rektorsgruppen, vid något 
tillfälle barn- och ungdomsnämndens förtroendevalda samt föreningslivet tagit fram 
olika idéer på hur  Arena Rosenholm  skulle kunna nyttjas. 
Bland dessa idéer har tre olika förslag tagits fram som kan utredas vidare var för sig 
eller tillsammans och eventuellt  med olika tidsperspektiv. Dessa förslag är: 
1. att starta en ”prova på” verksamhet för alla barn och ungdomar i förskola och 
 skola 
2. att starta en egen skolenhet ev kopplad till riktad idrottsprofilering i en eller två 
 sporter 
3. att starta en riktad idrottsprofilering där eleverna går övrig tid på sin hemskola. 

 
Etablering av förskola, särskola och resursskola kan lyftas in oavsett vilken eller vilka 
av ovanstående alternativ vi arbetar vidare med. 
 
För att få fram en kostnadsbild/resursinsats för att kunna välja inriktning/inriktningar 
måste ytterligare underlag tas fram i kontakter mellan barn- och ungdomsförvalt-
ningen, rektorer, föreningsliv och övriga intressenter. 
Det är ett komplext och angeläget arbete som omgående måste sättas igång för 
att nämndens verksamheter skall vara med i starten av Arena Rosenholm hösten 
2005. För detta arbete krävs en processledare. 
 
Processledaren, 50% tjänst, bör sätta igång sitt arbete den 1 mars 2005 och 
projektanställas året ut. Lönekostnaden för detta beräknas till ca 200 000 kronor. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  en processledare ska anställas enligt ovan 
 
att  högst 300 000 kronor frigörs ur barn- och ungdomsnämndens reserv för år 2005 
för finansiering av denna tjänst samt omkostnader.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
 
---------------------   
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Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar å borgerliga gruppens vägnar avslag på 
tjänstemannaförslaget och yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att uppgiften att leda uppdraget med Arena Rosenholm löses inom befintlig 
personalstyrka. 
 
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar avslag på Annicka Engbloms förslag och 
bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till borgerliga gruppens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot borgerliga gruppens yrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition; den som bifaller förvaltningens 
förslag röstar ja, den som bifaller borgerliga gruppens yrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Jeanette 
Petersson (s), Jörgen Aronsson (s), Mats Fagerlund (s), Claes Nedfors (s) och 
Reine Svensson (v). 
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson 
(fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Bo Palmgren (c) och Marcel Abedini (mp). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat 
i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
  
att  en processledare ska anställas enligt ovanstående förslag 
 
att  högst 300 000 kronor frigörs ur barn- och ungdomsnämndens reserv för år 2005 
för finansiering av denna tjänst samt omkostnader.  
 
Reservation 
Borgerliga gruppen och Marcel Abedini (mp) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
 
_____________ 
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  2003.464 042 

P Olsson 
S Petersson § 6 
Kammarrätten Yttrande över laglighetsprövning angående bidrag till friskolor 
Akten Länsrätten mål nr 8-04, Kammarrätten mål 3363-4 rotel 15 
 

Barn- och ungdomsnämnden  begär prövningstillstånd då skäl finns för ändring av 
länsrättens dom. Barn- och ungdomsnämnden yrkar vidare att kammarrätten 
upphäver länsrättens dom och fastställer barn- och ungdomsnämndens beslut i de 
delar det inte vunnit bifall i länsrätten. 
 
Barn- och ungdomsnämnden vidhåller vad som anförts till Länsrätten och åberopar 
följande kompletterande uppgifter som grund för begäran om prövningstillstånd.  
 
Principbeslut 
Barn- och ungdomsnämnden fattade ett principbeslut vid sitt sammanträde den 19 
april 2000 om bland annat lokalbidrag till befintliga friskolor. Beslutet innebar 
följande som är relevant för begäran om prövningstillstånd. Med giltighet från den 1 
juli 2000 fastställdes följande nya regler för bidragsgivning till kommunala friskolor. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 
1. Att till verksamheten utge ett generellt driftbidrag per elev motsvarande minst 95 

% av bruttokostnaden exkl. skolskjutskostnad och lokalkostnad per elev i 
kommunens egna grundskolor. 

2. Till lokalkostnader, exkl. städning och verksamhetsvaktmästeri (ingår i punkt 1 
ovan), utgår därutöver ett särskilt bidrag per elev motsvarande den genomsnittliga 
lokalkostnaden per elev i kommunens egna grundskolor. 

3. Som kompensation för momskostnaden utgår dessutom ett särskilt procentuellt 
påslag (för närvarande 6%) på respektive friskolas sammanlagda bidrags-belopp. 

4. Utgående bidrag skall också under löpande år justeras med hänsyn till eventuella, 
utöver årsbudgeten redan beaktade, ytterligare pris- och lönejusteringar. 

 
Ovanstående beslut skulle enligt kommunallagen 10 kap 6 § ha överklagats inom 3 
veckor från den dag det tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Beslutet 
tillkännagavs den 3 maj 2000 och togs ner den 25 maj 2000. Överklagan i mål 8-04 
hos Länsrätten i Blekinge län inkom vid årsskiftet 2003-2004. Överklagan avseende 
principbeslutet den 19 april 2000 har alltså inkommit för sent och skall därför inte tas 
upp till prövning.  
 
Lokalbidrag 
Karlskrona kommun fastställer internbudget för alla nämnder en gång om året. Under 
året sker löpande justeringar av den tidigare beslutade internbudgeten, t ex löne- och 
priskompensationer. Detta innebär att Länsrättens behandling av överklagandet av 
beslutet från 2003-12-17 är felaktig avseende lokalbidragsdelen.  
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Länsrätten skulle ha tillbakavisat överklagandet eftersom beslutet endast innebär  en 
justering uppåt till ny genomsnittlig nivå för kommunal lokalkostnad. Detta i enlighet 
med principbeslutet från 2000 som alltjämt gäller.  

 
Elevbidrag – Verksamhetsbidrag 
Till skillnad från lokalbidraget så tog barn- och ungdomsnämnden vid sitt 
sammanträde 2003-12-17 ett nytt beslut avseende elevbidrag - verksamhetsbidrag. 
Beslutet bestod innebär ett genomsnittligt elevbidrag motsvarande 90 % per elev av 
de totala skolkostnaderna i Karlskrona kommun med undantag av lokal-kostnaderna.  
 
Olika perspektiv 
En genomgång av flera kommuners sätt att räkna fram verksamhetsbidraget visar att 
det nog inte finns någon kommun som gör på samma sätt som den andra. Det finns en 
påtaglig risk att förvaltningsdomstolarnas bedömning av vad som är rimlig metod att 
fastställa skolpliktskostnader blir viktigare än att relationen mellan kommunal skola 
och fristående skola mellan kommuner blir rimligt lika. 
 
För barn och ungdomsnämnden är perspektivet att de fristående skolorna skall få ett, 
utifrån likställighetsprincipen,  så rättvist verksamhetsbidrag som möjligt i 
förhållande till den kommunala skolan. 
 
Karlskrona kommuns bedömning 
Karlskrona kommun har, med beaktande av likställighetsprincipen, gjort en rätt 
bedömning av nivån på elevbidraget.  
 
Det perspektiv som de fristående skolorna antagit och som även länsrätten gjort sin 
bedömning utifrån är att det finns vissa kostnader som undanhålls de fristående 
skolorna. Detta stämmer inte. Barn- och ungdomsnämnden har på ett enkelt och 
tydligt sätt visat hur man räknat fram de 10 % som avdraget är samt visat att det inte 
finns vissa kostnader som undanhålls de fristående skolorna som underlag för bidrag. 
 
De fristående skolorna har inte på något sätt visat och styrkt att de verkligen har de 
högre kostnaderna som motsvarar ett bidrag om högre än 90 %. Länsrätten har dömt 
utifrån generella kostnader som friskolorna åberopat och som de möjligen har.  
 
Elevbidrag – bakgrund 
I april 2000 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att utifrån en modell som 
visade grundskolans kostnader till 100% med ett avdrag med 5% vilket  skulle vara 
den s k skolpliktskostnaden. Elevbidraget har sedan internbudgeten 2001 tagits fram i 
en modell som har givit de fristående skolorna 95 % av de totala kostnaderna för 
skolverksamheten i Karlskrona kommun.  
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Vid ingången av 2003 genomfördes en utvärdering, som utgår från verkliga 
förhållanden och elevantal av en, inom skolväsendet, sakkunnig. Utvärderingen 
genomfördes tillsammans med en referensgrupp med representanter från de fristående 
skolorna. Oenighet rådde om slutsatserna.  
  
I juni 2003 beslutade barn- och ungdomsnämnden att förvaltningen skulle genomföra 
samtal med de fristående skolorna för att nå en långsiktig lösning. Dessa samtal 
genomfördes under hösten 2003,  utan att en gemensam syn på bidragsnivån 
uppnåddes.  
 
Utvärderingen visar att den kommunala skolan har kostnader som beror på lag- och 
myndighetskrav som inte de fristående skolorna har och att de fristående skolorna kan 
bortse från dessa när de genomför sin planering. Av utvärderingen framgår de 
merkostnader som den kommunala skolan har med anledning av ovanstående krav. 
Utgångspunkten är vad det skulle innebära i minskade kostnader om den kommunala 
skolan hade lagt sin organisation som de fristående skolorna gör vid det tillfället 
utvärderingen gjordes. 
  
Länsrätten har i sitt domslut förbigått den genomförda utvärderingen och att detta är 
grund för överklagande och ny dom.  
 
Skillnader mellan skolformerna 
Som exempel på skillnader mellan skolformerna hänvisar barn- och ungdoms-
nämnden till kommunens skyldigheter i 4 kap 5 § Skollagen, 4 kap 6 § Skollagen, 4 
kap 6 § tredje stycket. Skollagens 2 kap 2 § beskriver skyldigheter avseende 
förskoleklass samt 2 kap 3 §. 
 
Enligt 2b kap 7 § skollagen är inte den fristående skolan skyldig att ta emot barn i 
förskoleklass som skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter för friskolan. Samma skivning står även i 9 kap 2 § 3:e stycket att 
friskolor är undantagna elever vars mottagande skulle medföra betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för friskolan. 
 
Skolpliktskostnad 
Med hänvisning till utdragen ur skollagen anser barn- och ungdomsnämnden att det 
finns en stor relevans i den utvärdering som genomfördes 2003.  
Kostnaden för den kommunala skolan skulle vara väsentligt lägre om en kommun 
kunde utforma sin organisation utifrån samma villkor som den fristående skolan. 

 
Utvärderingen visade att sammantaget skulle Barn- och ungdomsnämnden kunna 
minska sina kostnader med 29,3 Mkr, om man inte var tvungen att bedriva skola runt 
om i kommunen, ,vilket motsvarar 12 % av kommunens totalkostnad för grundskolan 
som 2003 var 260 Mkr.  
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I Länsrättens dom och 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, exempelvis PC-avgifter, 
försäkringskostnader, gemensamma utvecklings- och utbildningskostnader.  
 
Detta är ett missförstånd. I den beräkningsmodell som använts finns dessa poster 
antingen med som underlag för bidrag, eller är möjliga att nyttjas på samma villkor 
som för kommunal skola. 
 
Det avdrag om 10 % som görs på den totalkostnad Karlskrona kommun har för 
grundskolan är med hänvisning till det övergripande ansvaret för alla elevers 
skolgång som nämnden har och är skolpliktskostnad. 
 
Länsrättsdom avseende skolpliktskostnad 
Barn- och ungdomsnämnden hänvisar till dom i länsrätten i Östergötland vilken 
avslog ett överklagande från en fristående skola avseende Norrköpings kommuns 
skolpliktsavdrag, mål nr 3275-02. Den kommunala skolan har enligt domen rätt att 
betrakta beredskapen att ta emot elever från fristående skolor i sin organisation som 
en merkostnad, att beakta vid skolpliktsavdrag. Detsamma måste också gälla för 
inflyttning och flyttning mellan skolor. 
 
Sammanfattning 
Barn – och ungdomsnämnden har inte på något sätt förändrat den princip avseende 
lokalbidraget till fristående skolor som nämnden tog beslut om 19 april 2000 och 
som, enligt kommunallagen 10 kap 6 §, skulle ha överklagats inom 3 veckor från den 
dag det tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Beslutet tillkännagavs den 3 maj 
2000 och togs ner den 25 maj 2000. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har på ett tydligt och fullt relevant sätt preciserat på 
vilket sätt hur man räknat fram den merkostnad som Karlskrona kommun har för 
grundskolan. Detta  med hänvisning till det övergripande ansvar för alla elevers 
skolgång som nämnden har och som utgör skolpliktskostnad. 
 
Beslutsförslag 
Ordföranden föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att hos Kammarrätten begära prövningstillstånd i ovanstående ärende då skäl finns 
för ändring av länsrättens dom samt 
 
att  yrka att Kammarrätten upphäver länsrättens dom och fastställer barn- och 
ungdomsnämndens beslut i de delar det inte funnit bifall i länsrätten.  

 
Protokollsanteckning 
Borgerliga gruppen deltar ej i beredningen av detta ärende. 
-----------------------   
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 Yrkande 
 Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 

 Protokollsanteckning 
 Annicka Engblom (m) meddelar att Borgerliga gruppen ej deltar i beslut i detta 
 ärende. 
 

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

 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
 att hos Kammarrätten begära prövningstillstånd i ovanstående ärende då skäl finns 
 för ändring av länsrättens dom samt 
 
 att yrka att Kammarrätten upphäver länsrättens dom och fastställer barn- och 
 ungdomsnämndens beslut i de delar det inte funnit bifall i länsrätten.  
 

 Särskilt yttrande 
 Borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet. 
 

 Justering 
 Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
______________   

 
 



Barn- och ungdomsnämnden 
Ärende 6:  Förslag till yttrande över laglighetsprövning angående bidrag till friskolor 
 
 
Karlskrona 2005-01-26 
 
 
 
Särskilt yttrande 
 
 
De fyra borgerliga partierna i Barn- och ungdomsnämnden har länge drivit den nödvändiga 
linjen att elever och föräldrar genom ett aktivt val av barnomsorg och skola ges ett större 
inflytande och därmed möjlighet att påverka dessas utveckling. Lika nödvändigt är det att 
skolans och barnomsorgens personal får en verklig möjlighet att utveckla den pedagogiska 
verksamheten genom sin yrkesskicklighet. Det åstadkommes 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. De fyra 
borgerliga partierna i Barn- och ungdomsnämnden har därför under att antal år, och så även 
inför 2005 års internbudget, lagt fram alternativa förslag. Vi yrkar på ett alternativt 
resurssystem, kallat barnomsorgs- och skolpeng. Det innebär i korthet att största delen av de 
kommunala resurserna går direkt till den skola föräldern eller eleven valt. I barnomsorgs- och 
skolpengen ska även lokalkostnader ingå. Lokalhyrorna ska grundas på mer marknadsmässiga 
villkor, där hänsyn tas till verkliga kapitalkostnader, läge och kvalitet och inte som idag, på 
fiktiva, bokförda värden. 
 
Vi vill på detta sätt åstadkomma korta beslutsvägar samtidigt som resurserna går direkt till 
enheterna istället för till central administration. Vi vill också skapa tydliga regler för 
medelstilldelning till enheterna, där hanteringen av resurserna blir konkurrensneutral. För oss 
borgerliga partier är det en självklarhet att kommunala skolor och fristående skolor ska få 
verka under samma förutsättningar. Inte minst sedan Skolverkets senaste rapport, Mer 
kunskap för pengarna, visat att de olika skolformerna har mycket att lära av varandra. 
 
Undertecknade partier delar till fullo de invändningar käranden anför i sin klagan och kan 
därför inte ställa oss bakom det yttrande svaranden lämnat i ärendet. 
 
 
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Pettersson (fp) 
 
 
 
Bo Palmgren (c)                Andreas Reinholdson (kd) 
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  2004.398 609 
A Ottosson § 7 
Kommunfullm Yttrande över motion angående avsättande av medel till studieresor 
Akten till Sachsenhausen 

   
Sverigedemokraterna har lämnat motion om att Karlskrona kommun bör avsätta 
medel så att eleverna i åren 7-9 samt i gymnasiet ska kunna göra studieresor till 
Sachsenhausen.  
Enligt motionären är det bästa sättet att vaccinera samhället mot kommunismens och 
nationalsocialismens våldsideologer att visa våra ungdomar historien på plats och 
bekämpa den tilltagande historielösheten. En studieresa till ett koncentrationsläger 
kan vara en del i detta. I motionen framförs också att möjligheterna till externa bidrag 
till sådana resor bör undersökas.  
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta  
att  uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag kring hur studieresor till  

  koncentrationslägret Sachsenhausen i syfte att belysa kommunismens och national-
 socialismens brott mot mänskligheten skall kunna finansieras och genomföras. 

 
Förslag till yttrande 
I förslag till yttrande redovisas skolans uppdrag och organisation. 
Föräldrar och vårdnadshavare har ett särskilt ansvar för sina barn, men det är 
nödvändigt att alla vuxna uppträder som goda förebilder och företrädare för det 
demokratiska samhälle vi omfattas av. Alla som arbetar i skolan har ett särskilt ansvar 
för att främja aktning för varje människas egenvärde.  
 
Det är viktigt att skolan i undervisningen tar upp vad som hänt historiskt. Det är 
också viktigt att händelser som inträffar nära och långt borta och som vi får kunskap 
om genom bl.a. massmedia, tas upp för diskussion och för att skapa ny kunskap.  
Skollag, läroplan och kursplaner anger vad som ska uppnås i skolan. Hur skolan ska 
arbeta för att uppnå målen är inte föreskrivet. Ansvaret för detta har lärarna och 
ytterst rektor, som också ansvarar för skolans budget. Vilka läromedel, aktiviteter 
eller metoder som ska användas i skolan är bedömningar som arbetslagen måste göra. 
Det kan innebära beslut om att göra studieresor i den anda som motionären 
framhåller. Rektor ansvarar för att inom ramen för tilldelade resurser tillgodose de 
behov som finns inom rektorsområdet. Följaktligen är beslut om studieresor och 
andra aktiviteter något som ska fattas i rektorsområdet. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås med stöd av vad som anförts ovan besluta  
att  föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
----------------- 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden  beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  
och med stöd av vad som anförts ovan  
  
att  föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
__________________  
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 2004.397 007 
 
 

A Eklund § 8  
Revisionen Yttrande över Revisionsrapport FF 2003: Granskning av rutiner kring barn i 
Akten behov av särskilt stöd 

 
Revisionen har genomfört en granskning av rutiner kring barn i behov av särskilt stöd 
i fem kommuner: Karlskrona - Kalmar – Kristianstad – Halmstad – Växjö. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma hur berörda nämnder säkerställer att 
målgruppen får ett ändamålsenligt stöd samt att ge möjligheter till jämförelser mellan 
kommunerna. 
 
I den sammanfattande bedömningen konstateras att olikheterna i organisation/ 
bemanning och redovisning är stora och därför har det inte varit möjligt att göra 
någon jämförelse mellan kommunerna. Inte heller går det att dra några slutsatser av 
de inhämtade uppgifterna. Revisionen lämnar dock ett antal synpunkter och 
påpekanden. 
 
Från Karlskrona kommuns revisorer pekar man, i missivbrev, på ett antal frågor som 
man önskar att barn och ungdomsnämnden lämnar sina synpunkter på.  
 
Förslag till yttrande: 
Barn och ungdomsnämnden har med stort intresse inväntat rapporten avseende 
”Rutiner kring barn i behov av särskilt stöd”, då nämnden ser ett stort värde i 
möjligheten att jämföras med andra och därmed lära av varandra. 
 
När det gäller revisionens önskan om förtydligande/definition av begreppet ”barn i 
behov av särskilt stöd” ser barn och ungdomsnämnden detta som mycket svårt att 
tillmötesgå, och det skulle innebära ett agerande som hamnar i  konflikt med 
nationella styrdokument. Begreppet bör inte vara en klart avgränsad grupp utan ska 
ses som en benämning för att enskilda barn/ungdomar i vissa perioder, i vissa 
sammanhang kan vara i behov av särskilt stöd.  
 
Nämnden delar därmed inte revisionens rekommendation att införa en särskiljande 
redovisning av resurser. Det har visat sig att ett sådant arbete, inte ger informativa 
data i paritet med den administrativa tyngden, då barn- och ungdomsförvaltningens 
organisation till största delen är decentraliserad vad gäller beslut och bedömning av 
resurser.  
 
I beslut avseende resursfördelningssystem 2005 riktas en del av resursen utifrån 
bakgrundsfaktorerna invandrarbakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå. Barn och 
ungdomsnämnden har härutöver funnit att rektorsområdenas olika lösningar för ett 
professionellt arbete bäst hanteras så nära verksamheten som möjligt.  
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Revisionen pekar på att uppföljningen och utvärderingen bör förbättras.  
 
Barn- och ungdomsförvaltningen genomför årligen ett antal uppföljningar och 
utvärderingar, som ger nämnden möjligheter att följa verksamhetens utveckling och 
måluppfyllelse. Samtliga rektorsområden har upprättat Kvalitetsredovisningar sedan 
år 2000 . Dessutom sker utvärdering av kommunövergripande satsningen på 
kommunrådet ”Svarte Petter”. 
  
Barn och ungdomsnämnden kan inte godta att det i revisionsrapporten konstateras att 
”De dokument som reglerar handläggning av barn i behov av särskilt stöd i 
Karlskrona kommun utgörs huvudsakligen av skolplanen”. 
 
Ett flertal policies/ rutindokument redovisas som reglerar handläggningen av dessa 
frågor. 
För närvarande pågår också ett arbete med en gemensam handlingsplan för elevhälsa. 
Gemensamt datajournalsystem för elevhälsans särskilda funktionärer är förberett och 
införs 2005. 
 
Slutligen vill barn och ungdomsnämnden kommentera revisionens påpekande om att 
samarbetet med socialförvaltningen borde bli bättre, samt redovisa hur samarbetet 
mellan förvaltningarna ser ut för närvarande.  
 
Det finns i varje geografisk kommundel samarbetsgrupper med socialen/skola/ 
polis/fritidsgårdar/m.fl. Likaså finns ett forum för rektorer och 1:e socialsekreterare 
där allmänna frågor och rutiner diskuteras. 
Förvaltningarna har tillsammans genomfört utbildningar för personalen och har 
utarbetat ett informationsblad ”Hur du kan hjälpa barn som far illa”.  
Samarbete har även skett kring sommarverksamhet för barn samt vid utrednings-
arbeten t.ex. inför inrättandet av resursskola.  
 
Inom ramen för samarbetet i kommunrådet Svarte Petter har flera okonventionella 
lösningar genomförts i god gemenskap. 
Via den lagstiftning och regelverk som styr socialnämndens och socialförvaltningens 
arbete, kan barn och ungdomsnämnden inte påverka att socialförvaltningen ibland är 
förhindrade att lämna återkopplande information i samma utsträckning som 
efterfrågas.  
 
Barn och ungdomsnämnden kommer antingen från eget håll eller via förvaltningen att 
även fortsättningsvis arbeta för ett gott samarbete med socialförvaltningen. 
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Revisionsrapport PF2003 har för barn och ungdomsnämndens del inneburit ett 
positivt deltagande i genomgångar, inventering och intervjuer som tydliggjort att 
många rutiner finns. 
Kontinuerliga rapporter som gjorts för att följa  utvecklingen inom det berörda 
området, har lett till att nämnden kan ompröva direktiv och beslut. 
Detta angreppssätt vill vi fortsätta med, gärna i samarbete med de andra kommunerna 
som ingår i revisionsgranskningen. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna förslaget till yttrande. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
 
---------------------- 
 

 Propositionsordning 
 Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att godkänna förslaget till yttrande. 
 
______________   
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  2005.36 001  
 

I Bergström § 9 
M Fagerlund Val av kontaktpolitiker  
C Nedfors 
Berörda Uppdragen som kontaktpolitiker i tre rektorsområden har blivit vakanta efter 
områden avgående ledamöter/ersättare i nämnden. 
Akten 

Uppdragen avser följande områden:    
- Sunnadals rektorsområde 
- Rödeby rektorsområde och Stubben föräldrakooperativ 
- Wämö rektorsområde, Ankaret föräldrakooperativ och Friskolan musikugglan  
 
Socialdemokratiska gruppen lämnar förslag på nämndens januarisammanträde. 
 
--------------------   
 
Förslag 
Ordföranden föreslår att Mats Fagerlund (s) väljs till kontaktpolitiker i Sunnadals 
rektorsområde och att Claes Nedfors (s) väljs till kontaktpolitiker i Rödeby 
rektorsområde och Stubben föräldrakooperativ. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att välja Mats Fagerlund (s) till kontaktpolitiker i Sunnadals rektorsområde samt 
 
att välja Claes Nedfors (s) till kontaktpolitiker i Rödeby rektorsområde och 
Stubben föräldrakooperativ. 
 
Val till Wämö rektorsområde, Ankaret föräldrakooperativ och Friskolan Musikugglan 
kommer att ske vid kommande sammanträde. 
 
________________  
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  2005.36 001  
   

Sturköskolans § 10 
lokala styrelse Fyllnadsval till Sturköskolans lokala styrelse 
I Bergström 
K Edvinsson Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola i  
A Trulsson Sturköskolan. Valet skedde 2004-11-16 och omfattar tiden fram till 2006-11-01. 
Akten 

Lokala styrelsen föreslår följande förändringar: 
Kerstin Frändebo, omval som ordförande, Thomas Svensson, omval som vice 
ordförande, Roger Södervall, nyval som sekreterare, Sten Kristensson, nyval vice 
sekreterare, Krister Andersson och Mats Petersson omval som ersättare, samt Birgitte 
Rosenius, nyval som ersättare. 
 
Som personalrepresentanter föreslås följande: Karin Eriksson, omval som ordinarie,   
Per Månsson,  nyval som ordinarie, Birger Tilving  och Margareta Holmberg nyval 
som ersättare. 
 
Valperioden är enligt stadgarna olika för såväl ledamöter och ersättare som 
personalrepresentanter, vilket framgår av bilaga till ärendet. Nyval/fyllnadsval 
kommer att ske hösten 2005. 
 
Tjänstemannaförslag 

 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att fastställa lokala styrelsens förslag till omval/nyval av ledamöter och ersättare i 
Sturköskolans lokala styrelse samt omval/nyval av personalrepresentanter och 
ersättare 

 
att mandatperioden omfattar tiden 2004-11-01 t o m 2006-11-01 med undantag 
 för de uppdrag som omfattas av nyval/fyllnadsval hösten 2005.  

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
 
------------------  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
______________   
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§ 11 
Kurser och konferenser 
 
1. Seminarium Tobaksfria ungdomar - hur når vi dit? 
 Tisdagen den 1 mars 2005 kl 10.00-12.00 i Wämö Center. 
  
2. Kommunal Skolriksdag 2005. 
 Den 12-13 april 2005 i Stockholm. 
 
3. Årets Rikskonferens angående samverkan mellan skola och näringsliv. 
 Den 15-16 mars 2005 i Västerås.  
 
Beslut om deltagande tas på nämndens januarisammanträde. 
 
----------------   
 
Beslut 
Konferens 1: De ledamöter/ersättare som har möjlighet att delta i konferens medges 
detta. Anmälan sker via Ingrid Bergström senast den 9 februari. 
 
Konferens 2: Två ledamöter från majoriteten medges delta och en från borgerliga 
gruppen. Från s-gruppen deltar ordföranden och vice ordförande och från borgerliga 
gruppen Johan Elofsson med Annicka Engblom som ersättare. 
 
Konferens 3: Maximalt två politiker medges delta, en från s-gruppen och en från 
borgerliga gruppen. 
Besked lämnas till Ingrid Bergström senast den 10 februari. 
 
_______________   
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§ 12 
Övriga ärenden 
 
1. Information om projektet ”De glömda barnen” 
 
Eva-Britt Dahlström (s) informerar om att Organisationen Hela Människan 
har ett projekt om ”De glömda barnen” med anledning av att 14 % av barnen i 
Sverige lever under missbruksförhållande. Organisationen har fått bidrag med 4 
mkr av Allmänna arvsfonden till projektet. 
 
En heldagskonferens med seminarier anordnas i Karlskrona den 9 maj i Folkets 
hus lokaler. Kostnaden blir ca 150-200 kr för ideella föreningar och 200-250 kr 
för allmänheten. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
 
_____________   
 
2. Medverkan av kontaktpolitiker 
 
Bo Palmgren (c) tar upp frågan om medverkan av kontaktpolitiker då 
presidiet eller arbetsutskottet gör besök ute i verksamheten. Detta med 
anledning av ett besök på Verköskolan. 
 
Bo Palmgren föreslår att det skall vara en regel att kontaktpolitikerna i 
berört område kontaktas när presidiet eller delar av presidiet gör besök 
i verksamheten. 
 
Annicka Engblom (m) tillstyrker förslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar synpunkterna till protokollet. 
 
_______________   
 
3. Frågor kring MBL-protokoll 
 
Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor kring MBL-förhandling angående  
verksamhetsförlagd utbildning. 
 
Förvaltningschefen redovisar förhandlingen. 
 
______________   
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4. Jämförelsetal från Skolverket 
 
Bo Palmgren (c) konstaterar att sammanställningarna i Jämförelsetal från 
Skolverket inte är helt tillförlitliga. 
 
______________   
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§ 13 
Meddelanden 
 
Skolverket 2004.21 609 
 Kommunblad avseende statistik om slutbetyg från 
 grundskolan våren 2004. 
 
Kommunfullmäktige  2004.210 042 
 § 157 
 Budget 2005 samt planer 2006-2007 för 
 Karlskrona kommunkoncern 
 
Kommunfullmäktige 2004.324 102 
 § 167 
 Avsägelser av kommunala uppdrag 
 Magnus Manhammar (s) har avsagt sig uppdraget 
 som ersättare i barn- och ungdomsnämnden  
 
Kommunfullmäktige 2004.324 102 
 § 168 
 Kommunala val 
 Claes Nedfors (s) utses till ersättare i barn- och 
 ungdomsnämnden  
  
Kommunfullmäktige 2004.239 020 
 § 171 
 Nytt personalprogram 2005 för Karlskrona 
 kommunkoncern 
 
Kommunfullmäktige 2004.83 042 
 § 176 
 Budget- och verksamhetsuppföljning 
 oktober 2004 
 
Statistiska centralbyrån 2004.499 047 
 Statsbidrag för maxtaxa inom förskoleverk- 
 samhet och skolbarnsomsorg 
 
Till samhällsbyggnadsförv. 2003.370 214 
 Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för  
 Västra Stensjö 1:17, stugbyn. 
 
Till samhällsbyggnadsförv. 2004.487 214 
 Yttrande under programrådsskedet över detaljplan 
 för Järavägen. 
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Sturköskolan lokala styrelse Protokoll från sammanträde den 7 december 2004  
 
Ronneby kommun Läsårstider 2005/2006 
 
________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  23 februari 2005 
  
 
 
 
 Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 

den 23 februari 2005 
  

§ 14 Aktuell information 
 1. Information om Lyckeby rektorsområde  
 2. Redovisning av nyckeltal 
 3. Attitydundersökning i år 5 
 4. Köredovisning 
 5. Årsredovisning/bokslut år 2004 
 
§ 15 Delegeringsärenden 
 
§ 16 Ny förskola på Skillingenäs 
 
§ 17 Projektering av ny förskola i Rödeby 
 
§ 18 Förslag till jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen  
 år 2005 
 
§ 19 Yttrande över Carlbeckkommitténs betänkande ”För oss tillsammans – 
 Om utbildning och utvecklingsstörning” 
 
§ 20 Val av kontaktpolitiker 
 
§ 21 Kurser och konferenser 
 
§ 22 Övriga ärenden 
 1.  Justering 
 2. Adresshänvisning 
 3. Rektorstjänst i Jändelskolans rektorsområde  
 
§ 23 Meddelanden 
 
_______________   
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Plats och tid  Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
  kl 08.30 – 13.45 
 
Beslutande  Magnus Johansson (s) ordförande 

  Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
  Roland Andréasson (s) närv föredragning 

  Eva-Britt Dahlström (s) 
  Jeanette Petersson (s) 
  Kajsa Söderstrand (s) 
  Johan Elofsson (m) 
  Jan-Olof Petersson (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Bo Palmgren (c) 
   
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) 
  Jörgen Aronsson (s)  beslutssammanträdet 

  Per Gerdstigen (m)  föredragning 

   
Ersättare Jörgen Aronsson (s) föredragning 

 Mats Fagerlund (s) 
 Claes Nedfors (s) 
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Håkan Karlsson rektor/särskolan 
 Gunilla Bergman rektor/Lyckeby rektorsområde  
 Brita Kindestam-Mogreen rektor/Lyckeby rektorsområde  
 Lars Hällkvist rektor/Lyckeby rektorsområde  
 Irene Wandrin rektor/Lyckeby rektorsområde   
 Mona Nilsson rektorsassistent/Lyckeby rektorsområde  
 
Utses att justera Eva-Britt Dahlström  
 
Justeringens tid och plats      Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-03-02 kl 13.00  
 
Under- Sekreterare      ______________________________ Paragrafer 14-23 
skrifter       
 Ordförande     ______________________________ 
 
 Justerare      ______________________________ 
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Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-03-03 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
 
 
__________________________________________________________________________________________
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§ 14 
Aktuell information 
 

I Bergström 1. Information om Lyckeby rektorsområde  
R/Ly  
R-ass/Ly Rektorerna i Lyckeby rektorsområde Gunilla Bergman, Brita Kindestam Mogreen, 
 Lars Hällkvist, Irene Wandrin samt rektorsassistenten Mona Nilsson informerar om 
 sina respektive verksamheter. 
 

Lyckeby rektorsområde har 210 medarbetare, 450 barn i barnomsorg, 570 elever i 
skolan och 300 elever i fritidshem. 
Lyckeby rektorsområde satsar stort på en hälsofrämjande skolutveckling. 
Lusten att lära är starkt kopplad till hälsa och välbefinnande. En hälsofrämjande 
skola är en skola där elever och personal trivs och mår bra och hjälps åt att få allt att 
fungera. 
 
Irene Wandrin och Mona Nilsson ansvarar för barnomsorgen i området. I området 
finns 20 förskolor, 2 familjedaghem och 2 kollektiva förskolor. Förskolan har även 
dygnet runtvistelse för barn 1-12 år. Förskolan arbetar mycket i små grupper, vilket 
dämpar ljudmiljön. Inredningen är anpassad för att få rum för olika aktiviteter. 
Förskolan satsar även på massage barnen emellan, vilket även det gör ett mjukare 
klimat. Barnen vistas mycket ute. Dokumentation sker bl a med videokamera. Som 
profilering har valts Reggio Emilia-pedagogiken. Föräldrasamverkan är en viktig del 
i verksamheten.  
 
Brita Kindestam-Mogreen informerar om Östra Torpskolan som omfattar barn från 6 
till 12 år. Skolan jobbar mycket med integration, då 10 % av eleverna har annan 
kulturbakgrund/annat språk. Lärare finns i arabiska, albanska och persiska, men 
fler språkgrupper hade behövts. 
På Östra Torpskolan finns Hälsokällan där specialundervisning ges av Carina 
Karlsson. Verksamheten skall stärka elevers självförtroende, hjälpa dem med 
läsinlärningen, koncentrationen, fin- och grovmotoriken. Även syn- och hörseltest 
görs. En dag i veckan kan andra rektorsområden utnyttja Carina Karlssons tjänster. 
 
Lars Hällkvist informerar om Lyckebyskolan. Han poängterar att sambandet mellan 
hälsa, positivt tänkande, framtidstro och prestation, inlärning och kunskaps-
inhämtande är tydligt. 
2 av 3 dagar har eleverna idrott och hälsoutvecklingsmål uppsätts för varje år. 
Värdegrunden är viktig, den skapar en trevlig miljö i skolan. Hälsofritids tränar 
bl a de olika sinnena. 
 
Gunilla Bergman informerar om Verköskolan. Skolan omfattar 4 klasser i år F-3. 
Det är den lilla skolan med det stora engagemanget. Skolan jobbar med  
storyline på olika teman. Motorik och rörelse är viktig för inlärningen. 
Eleverna har gjort olika NTA-projekt. Skolan använder portfoliometoden. 
Föräldrarnas engagemang är en viktig resurs i skolan. 
Ordföranden tackar för informationen. 
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forts § 14 2004.124 026 
 

L Dehlin 2. Redovisning av nyckeltal 
 
Lena Dehlin redovisar personalnyckeltal för 2002. 2003 och 2004. 
Nyckeltalen omfattar  
- antal anställda 
- antal årsarbetare 
- genomsnittlig sysselsättningsgrad 
- arbetad tid 
- timanställda arbetad tid i årsarbetare 
- fyllnadstid/övertid. 
 
Vidare redovisas antal anställda per åldersgrupp samt sjukdagar per anställd 
i intervallet 0-14 dagar, 14-28 dagar, 28-60 dagar, 60-90 dagar samt från 90 dagar  
och därutöver. 
 
  2004.511 619  

A Ottosson 3. Attitydundersökning i år 5  
Rapportpärm  
Akten  Utvecklingsfunktionen har gjort en undersökning av attityder hos elever i år 5 och 

deras föräldrar, i syfte att få en bild av hur dessa uppfattar skolan och att få en 
jämförelse över tiden, då undersökningen även genomförs i år 9. Undersökningen 

 har genomförts som elev- och föräldraenkäter i grundskolan och grundsärskolan. 
 Enkäten kommer fortsättningsvis att genomföras vartannat år och vartannat år 
 kommer samma frågor att ställas till eleverna i år 9. Frågorna är utformade utifrån 

skolplanens integrationsdirektiv. 
 
Totalt har 577 elever deltagit i undersökningen.  
93 % av eleverna och 55 % av föräldrarna har svarat på enkäten. 
 
Frågorna omfattade följande avsnitt: 
- En demokratisk skola 
- Ger skolan alla barn och unga förutsättningar att lyckas? 
- Främjar skolan ett livslångt lärande? 
- Hur fungerar skolans sociala miljö? 
- Är skolan en integrerad del av samhället? 
 
Av svaren framgår att flickors och pojkars uppfattning för samtliga frågeområden är 
nästan identiska. 
 
Den största andelen elever anger att de får stöd och att de har någon att vända sig till 
om de behöver det. De anser att skolan gör mycket för att förhindra och motarbeta 
mobbning och annan kränkande behandling.  
De flesta känner sig rättvist behandlade av lärare och andra vuxna i skolan.   
Trots detta finns ett antal elever som upplever mobbning från andra elever och från 
någon av sina lärare.  
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Även om resultaten av undersökningen i stora stycken är mycket positiva, så är det 
bekymmersamt att en grupp elever inte mår bra och trivs i skolan. 
 
Eleverna är mycket nöjda med: 
- Lärarna – de undervisar bra, tror på eleverna och deras förmåga, bryr sig om och tar 
  tillvara elevernas erfarenheter och synpunkter och har förmåga att engagera och  
  skapa intresse. 
- Utvecklingssamtalen – 96 % av eleverna tycker att dessa fungerar mycket bra eller  
  ganska bra. 

 - Möjligheten att få extra stöd. 
- Att kunna påverka arbetssättet i skolan. 
  
Skolans demokratifostran är bra enligt elevernas svar. 

     
Föräldrarna är mycket nöjda med hur skolan sköter sitt informationsansvar:  
Exempelvis om hur barnet klarar sig i skolan, hur barnet fungerar socialt, om normer 
och regler och genom utvecklingssamtalen. 
Hos många föräldrar finns dock ett lågt förtroende för grundskolan. Fler än hälften 
uppger att deras förtroende för skolan, lärare, rektorer eller skolpolitiker varken är 
stort eller litet.  
Föräldrarnas vill främst ha inflytande över det egna barnets möjligheter att få stöd, att 
välja skola, storleken på gruppen samt normer och regler i skolan. 
 
Förbättringar att sträva mot 
Arbetet med värdegrundsfrågor, förebyggande arbete mot mobbning osv. är ett 
långsiktigt arbete som måste fortsätta så att gruppen elever som känner otrygghet och 
som upplever mobbning minskar. 
 
Skolan måste utveckla arbetet med att integrera skolan i samhället och öppna sig mot 
omvärlden, även internationellt. 
Användningen av datorer i undervisningen bör också öka. 
 
Även om eleverna ger skolan ett gott betyg när det gäller demokratisk fostran så är 
det viktigt att vidareutveckla formerna för delaktighet och påverkan. 
 
Ett annat utvecklingsområde är föräldrars inflytande och delaktighet i skolan.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
___________________     
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   2005.71 611 
S Ohlsson 4. Köredovisning 
Akten 

Köredovisning t o m januari månad 2005 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga 
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är 40 
barn. Samtliga har erbjudits plats. Framtida känd väntelista t o m  oktober månad 
2005 är 389 barn, varav 33 till kooperativ.  
Av den totala kön fram t o m oktober månad 2005 önskar 69 placering under 
arbetslöshet och 4 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 2 barn i passiv 
kö. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 1 barn och framtida känd väntelista t o m 
oktober månad 2005 är 8 barn. Dessutom finns 10 barn i passiv kö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
__________________    
 
 
  2004.83 042 
 

 
P Olsson 5. Årsredovisning/bokslut år 2004 
S Petersson  
Akten Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 januari 2005, § 3, 
 uppdragit åt arbetsutskottet att fatta beslut i ärende avseende bokslut för år 2004. 

Arbetsutskottets beslut redovisas.  
 
Ekonomiskt utfall 
Verksamhetens nettobudget för år 2004 omfattar 752 mkr. Kommunen finansierar ca 
85 % av barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet. Föräldraavgifter, statsbidrag 
och hyresintäkter står för merparten av resterande del. 
 
Investeringsutrymmet har under året varit 7,9 mkr  varav 6,4 mkr förbrukats under 
året. Medlen har huvudsakligen använts för inköp av utrustning och inventarier till  
förskolor och grundskolor. Ett 35-tal investeringsprojekt inom skolköken har 
genomförts under året. 
 
Verksamheterna för barn och ungdom är mycket personalintensiva, 65 % av 
kostnaderna är personalkostnader. Personal och lokaler står för ca 79 % av budgeten 
medan 11 % utgörs av material, läromedel, livsmedel och 10 % är bidrag till 
kooperativ/friskolor. 
 
Barn- och ungdomsnämnden uppvisar ett positivt resultat på 0,1 mkr, vilket 
motsvarar 0,015 % av budgeten. 
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De största positiva avvikelserna finns inom verksamheterna rektorsområdena, lokaler 
och skolskjutsar. De största negativa avvikelserna finns inom verksamheterna 
resursskolan, friskolor och enskild verksamhet samt försäkringar. 
 
I årsredovisningen redovisas även viktiga händelser under året. 
 
Balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys redovisas. 
 
Verksamhetsberättelser från rektorsområdena kommer att redovisas på 
arbetsutskottets marssammanträde. 
 
Ordföranden uttalar sin uppskattning av den ekonomiska uppföljningen och 
resultatet i bokslutet, både från den centrala förvaltningen och områdena. 
   
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till handlingarna.  
 
______________   
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 § 15 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Avskrivning av kundfordringar 2004 avseende  2004.510 049 
föräldraavgifter inom barnomsorgen m m. 
 
Årsredovisning bokslut 2004  2004.83 042 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 i Rödeby 
rektorsområde fr o m 18 januari 2005 och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 fr o m  
den 21 januari 2005 t o m den 24 mars 2005. 

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

  
_____________________ 
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  2005.73 290 

P Olsson § 16 
S Ohlsson Ny förskola på Skillingenäs 
Tekn nämnd 
Tekn förv. Bakgrund 
Akten Behovet av fler förskoleplatser i Nättrabyområdet är känt sedan en tid tillbaka.  

Idag finns drygt 60 barn i kö till förskoleverksamhet inom Nättrabyområdet till och 
med hösten 2005. Denna siffra kommer sannolikt att öka under våren.  
Cirka 50 förskoleplatser frigörs i befintliga verksamheter i höst när barnen födda 
1999 flyttar till fritidshemsverksamhet. 
 
Centralt i Nättraby finns ingen tillgänglig tomt för förskoleetablering enligt nu 
gällande detaljplaner. På Skillingenäsområdet finns i detaljplanen två villatomter 
avsatta för förskoleetablering.  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslöt på sitt sammanträde den 17 november 2004,  
§106,  att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående inleda förhandlingar med markägaren på Skillingenäs. Dessa förhandlingar 
har nu genomförts och ett förslag till hyresavtal avseende två förskoleavdelningar har 
tagits fram.  
 
Förslag 
Ryttarlidens AB som äger tomterna har till tekniska förvaltningen lämnat förslag på 
ett 10-årigt hyreskontrakt avseende två förskoleavdelningar. Köket i förskolan görs 
som ett enkelt mottagningskök och all mat levereras från Nättrabyskolans kök. 
Totalytan för förskolan är på 355 m2. Förskolan skulle kunna stå klar i slutet av 2005 
under förutsättning av avtal tecknas under mars månad. 
 
För barn- och ungdomsnämnden innebär förslaget en total årshyra för de två 
förskoleavdelningarna på 663 850 kronor per år.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att teckna  
hyreskontrakt med Ryttarlidens AB enligt ovan 
 
att delegera till barn- och ungdomschefen att skriva ett 10-årigt hyresavtal med 
tekniska  förvaltningen avseende förskola i Skillingenäs. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens februarisammanträde. 
 
----------------------------  
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Vid arbetsutskottets sammanträde den 10 februari 2005 diskuterades 
skillnader i kostnader för tillagningskök respektive serveringskök för Skillingenäs 
förskola. Barn- och ungdomsförvaltningen har därefter tagit fram dessa kostnader. 
   
Barn- och ungdomsnämnden föreläggs ett tillägg till ärendet vilket innebär 
att förskolans yta ökas med 25 m2 för att tillskapa ett tillagningskök. 
Den ökade ytan och inköp av fast köksutrustning ökar den årliga hyreskost- 
naden med 120 000 kronor, medan kostnaden för transport av maten mellan 
Nättrabyskolan och Skillingenäs beräknas till ca 75 000 kronor per år. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås, med ändring av tidigare tjänstemannaförslag, 
besluta 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
teckna hyreskontrakt med Ryttarlidens AB avseende alternativet förskola med 
tillagningskök samt 
 
att delegera till barn- och ungdomschefen att skriva ett 10-årigt hyresavtal med  
tekniska förvaltningen avseende förskola på Skillingenäs enligt ovan. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på det nya tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
teckna hyreskontrakt med Ryttarlidens AB avseende alternativet förskola med 
tillagningskök samt 
 
att delegera till barn- och ungdomschefen att skriva ett 10-årigt hyresavtal med  
tekniska förvaltningen avseende förskola på Skillingenäs enligt ovan. 
 
_______________ 
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 2005.72 290 

P Olsson § 17 
S Ohlsson Projektering av ny förskola i Rödeby 
Tekn nämnden 
Tekn förv. Bakgrund 
Akten Behovet av fler förskoleplatser i Rödeby har vid flera tillfällen diskuterats i barn- och 
 ungdomsnämnden. Någon tillgänglig tomt har inte funnits enligt gällande detaljplaner 
 för förskoleetablering. 

I september 2004 antogs en detaljplan för Lindvägen i Rödeby där en förskole-
etablering skulle göras möjlig. Denna plan har överklagats och har därför inte vunnit 
laga kraft. 
En ny detaljplaneändring för att möjliggöra en förskoletablering har gjorts avseende 
Johannesberg 1:1. Denna detaljplan vinner i laga kraft 2005-02-11. 
 
Idag finns 88 barn i kö till förskoleverksamhet i Rödeby fram till och med hösten 
2005. 33 av dessa barn är placerade på andra platser i kommunen men önskar 
omplacering till Rödeby. 55 barn är oplacerade. Hösten 2005 flyttar ca 40 stycken  
6-åringar till fritidshem vilket innebär att motsvarade antal förskoleplatser frigörs. 
 
Det finns ca 25 tillgängliga tomter för villabebyggelse i Rödeby vilka sannolikt 
kommer att ytterligare öka behovet av förskoleplatser.  
En förskoleplats i centrala Rödeby kan också vara ett alternativ för boende i hela 
norra kommundelen om plats inte  kan erbjudas i det egna närområdet. 
 
Förslag 
På den nu tillgängliga tomten på Johannesberg 1:1 etableras tre nya förskole-
avdelningar. Den ena av dessa avdelningar ersätter den tillfälliga avdelningen på 
Smörblommans förskola. Två avdelningar blir alltså en utökning för att möta det 
utökade behovet. Projekteringen av förskolan bör göras så att det finns möjligheter att 
bygga på ytterligare någon avdelning om behovet  uppstår. 
 
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning beräknar hyreskostnaden för dessa tre 
förskoleavdelningar till ca 1 miljon kr/år. 
Förskolan kan stå färdig för inflyttning vid halvårsskiftet 2006. 
 
Efter projekteringen återkommer ärendet till Barn- och ungdomsnämnden för beslut. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att 
projektera en ny förskola i Rödeby enligt ovanstående förslag. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fatta beslut i ärendet vid 
nämndens februarisammanträde. 
------------------------------ 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att 
projektera en ny förskola i Rödeby enligt ovanstående förslag. 
 
_________________ 
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 2005.70 026 
 

A Ottosson § 18 
Policy Förslag till jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 2005  
Akten 

Barn- och ungdomsförvaltningen jämställdhetsplan från 2004 har som grund 
Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram. I jämställdhetsplanen integreras 
jämställdhetsavsnitten ur barn- och ungdomsnämndens skolplan för 2004-2006.  
 
I jämställdhetsplanen beskrivs barn- och ungdomsnämndens målsättning och den 
inriktning arbetet med jämställdhet ska ha inom nämndens verksamheter. I planen 
redovisas även de åtgärder som ska vidtas för att nå de mål som planen omfattar. 
 
I rektorsområdenas Kvalitetsredovisningar för 2004 ska beskrivning av 
jämställdhetsarbetet, enligt barn- och ungdomsnämndens direktiv i skolplanen, 
inarbetas. Arbetet med att upprätta Kvalitetsredovisningarna pågår f.n. och dessa  
skall  ligga till grund för kommunens Kvalitetsredovisning som årligen lämnas till 
Skolverket senast 1 maj. 
 
De redovisningar som rektorsområdena lämnar avseende jämställdhetsarbetet skall 
användas som underlag för barn- och ungdomsförvaltningens plan för 2006.  
I avvaktan på detta föreslås att nuvarande jämställdhetsplan för 2004 prolongeras  
att gälla för år 2005. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att   barn– och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan för 2004 prolongeras att 
gälla för år 2005 i enlighet med ovan. 
 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens februarisammanträde. 
 
-------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
__________________ 
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 2004.477 617 
 
§ 19 

A Ottosson Yttrande över Carlbeckkommitténs betänkande ”För oss tillsammans – 
H Karlsson Om utbildning och utvecklingsstörning” SOU 2004:98 
Utbildn.dep. 
Akten Barn- och ungdomsnämnden har tidigare lämnat yttrande över Carlbeckkommitténs 
 delbetänkande ”För den jag är – Om utbildning och utvecklingsstörning”. 

 
I det nya betänkandet föreslås ändringar i de skolövergripande bestämmelserna i 
skollagen. Härutöver föreslås tre nya kapitel tillföras skollagen: om grundsärskolan, 
om gymnasiesärskola och om utbildningen för vuxna med utvecklingsstörning. 
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007 och skall tillämpas på utbildning 
som påbörjas efter den 1 juli 2007. 
Kommittén föreslår även att lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande 
över utvecklingsstörda barns skolgång ska upphävas. 
 
Kommitténs utgångspunkter är att kvaliteten i undervisningen för barn, ungdomar och 
vuxna med utvecklingsstörning ska höjas, och att principen om en skola för alla ska 
stärkas. Kontakterna mellan elever och studerande med och utan utvecklingsstörning 
ska öka. 
 
Särskolan som egen skolform 
Kommittén föreslår att nuvarande särskola ska utgöra två skolformer; grundsärskola 
och gymnasiesärskola. Målet skall vara att utveckla samverkan mellan grundsär-
skolan och grundskolan och mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan.  
 
I förslaget redovisas rätten till grundsärskola och gymnasiesärskola. Kommittén 
föreslår att begreppet utvecklingsstörd tas bort ur skollagen och skolförordningen och 
ersätts av barn, ungdom respektive vuxna med utvecklingsstörning, 
 
Utbildningsinsatser mm 
Kommittén föreslår bl a att en nationell utbildningsinsats genomförs i syfte att höja 
kvaliteten i utbildningen och att öka kontakten mellan barn, unga och vuxna med och 
utan utvecklingsstörning. 
Ett tillägg i läroplanerna föreslås angående samverkan och samarbetsformer mellan 
grund- och grundsärskolan och gymnasie- och gymnasiesärskolan och inom 
vuxenutbildningen.  
Vidare skall eleven ha inflytande, efter ålder och mognad, över hur hans eller hennes 
utbildning utformas. 

 
Kommittén föreslår att en bestämmelse införs i skollagen om att elever i 
grundsärskola och gymnasiesärskola ska ha en individuell utvecklingsplan. 
 
Kommittén föreslår även att nya kapitel med förändringar införs i skollagen avseende 
grundsärskola och gymnasieskola.  
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Vuxenutbildning  
Kommittén föreslår att skollagens 12 kapitel Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 
(Särvux) omarbetas i sin helhet med förslaget till ny lag om Stöd till vuxnas lärande 
som utgångspunkt. 
 
Förslag till yttrande 
Carlbeckkommittén föreslår en rad förändringar som bl.a. syftar till att höja 
kvaliteten, öka samverkan med motsvarande skolformer samt ge större valfrihet för 
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Barn- och ungdomsnämnden i 
Karlskrona delar kommitténs ambition att arbeta för att undanröja de hinder som 
finns för att ge alla barn, ungdomar och vuxna samma rätt till likvärdig utbildning.  
 
Som positivt vill nämnden framhålla förslaget om elevers möjlighet att bli mottagna i 
skola i annan kommun som i och med detta jämställs med den valfrihet elever i 
grundskolan har idag. 
 
Förslaget om rätt till ett elfte skolår för grundsärskoleelever förhåller sig nämnden 
tveksam till. Motsvarande rätt finns idag inte för grundskoleelever, vilket gör att 
betänkandets helhetsgrepp med att likställa lagstiftningen mellan skolformerna inte 
stämmer överens.  
 
Barn- och ungdomsnämnden är också tveksam till förslaget att i skollagen särskilt 
införa skrivning om rätten till fritidshem för elever i grundsärskolan. I lagens 2 a kap. 
finns idag inskrivet om barns rätt till fritidshem och så som det där är formulerat 
inkluderas alla barn oavsett skolform. 
 
Föreslagna förändringar är generellt lovvärda, men kommer sannolikt att innebära 
kostnadsökningar för kommunerna. De förslag som bedöms kosta betydligt mer än 
vad som är fallet för närvarande är bl.a. 
- rätten till ett elfte skolår för alla elever i grundsärskolan, 
- en ökning av antalet timmar för nuvarande träningsskolan, 
- vuxna med utvecklingsstörning får rätt till utbildning på grundläggande nivå och  
- upprättande av individuella utvecklingsplaner. 
 
Betänkandet innehåller flera förslag som innebär att nu frivilliga åtaganden föreslås 
bli lagreglerade. Finansieringsprincipen stadgar att kommuner kompenseras för nya 
eller utökade åtaganden. De ekonomiska konsekvenserna är svårbedömda,  men barn- 
och ungdomsnämnden i Karlskrona förutsätter att finansieringsprincipen tillämpas 
vid beslut som medför merkostnader för kommunen. Samtliga förändringar som 
innebär kostnadsökningar bör ingå i en kommande kostnadsuppföljning. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   lämna yttrande på Carlbeckkommitténs betänkande enligt ovan redovisade 
förslag. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens februarisammanträde. 
 
------------------------   
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
att lämna yttrande över Carlbeckkommitténs betänkande enligt redovisat 
förslag.  
 
_________________  
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 2005.36 001  
      
§ 20 
Val av kontaktpolitiker 
 

K Söderstrand Uppdraget som kontaktpolitiker i Wämö rektorsområde, Ankaret föräldrakooperativ 
R/Wämö och friskolan Musikugglan har blivit vakant efter avgående ledamot i nämnden. 
Ankaret 
Musikugglan Socialdemokratiska gruppen lämnar förslag på nämndens februarisammanträde. 
I Bergström 
Akten --------------------------  

 
Förslag 
Ordföranden föreslår att Kajsa Söderstrand (s) väljs till kontaktpolitiker i 
ovanstående område. 
 
Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att välja Kajsa Söderstrand (s) till kontaktpolitiker i Wämö rektorsområde, 
Ankaret föräldrakooperativ och friskolan Musikugglan.  
 
________________  
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§ 21 
Kurser och konferenser 
 

A Ottosson Pilotutbildning i jämställdhetsprojektet Jämbar 
I Bergström 

Program för pilotutbildningen våren 2005 har delats ut på arbetsutskottet. Fyra 
nätverksträffar, två föreläsningar samt en filmförevisning anordnas. 
 
Arbetsutskottet inbjuds att närvara vid dessa tillfällen. 
 
Anmälan kan göras till Anita Ottosson. 
 
________________   
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§ 22 
Övriga ärenden 
 
1. Justering 
 
Andreas Reinholdsson (kd) lämnar synpunkter på justeringen av januariprotokollet. 
________________   
 
2. Adresshänvisning 
 
Kajsa Söderstrand (s) framför synpunkten att tydlig adresshänvisning bör finnas på 
kallelsen till nämndens sammanträden. I nuläget anges Kommunhus Ruthensparre, 
lokal Freden, 5:e vån om sammanträdet inte hålles i annan lokal.  
 
________________ 
 
3. Rektorstjänst Jändelskolans rektorsområde  
 
Förvaltningschefen informerar om att rektorstjänsten i Jändelskolans rektorsområde  
kommer att utannonseras som en tillsvidareanställning under förutsättning att 
ordinarie innehavaren ej återgår till sin tjänst. 
 
________________  
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§ 23 
Meddelanden 
Kommunstyrelsen  2004.396 007 
 § 3 
 Yttrande över revisionsrapport om granskning av 
 kommunens jämställdhetsarbete. 
 
______________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 30 mars 2005 
 
§ 24  Aktuell information 
 1. Ny ersättare i nämnden 
 2. Information från Jämjö Västra rektorsområde  
 3. Rapport från verksamhetsbesök 2004 
 4. Uppföljnings- och utvärderingsplan för år 2005  
 5. Handlingsplan för elevhälsa 2005-2006 
 
§ 25 Delegeringsärenden 
 
§ 26 Budgetuppföljning januari-februari 2005 
 
§ 27 Yttrande över motion ang kvinnofridsreformen 
 
§ 28 Yttrande över utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun 
 
§ 29 Val av ersättare i Kommunala Handikapprådet 
 
§ 30 Kurser och konferenser 
 ”Ge skolan själen tillbaka” 
 
§ 31 Övriga ärenden 
 1. Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i maj 2005  
 2. Utvecklingsarbete kring matematikundervisningen 
 3. Enkät om barnomsorg i Spjutsbygd 
 4. Motion ang Guldboken 
 5. Höghus och skola i Wämöområdet 
 6. Timplaneförsöket 
 7. Processen med Gröna skolgårdar 
 8. Bullernivån i skolan 
 9. Massmediauppgifter om neddragning av lärarkåren på  
  Sunnadalsskolan 
 10.  Nattvandring  
 11. Processledare för Rosenholm 
 12. Ferieskola under påsklovet 
 
§ 32 Meddelanden 
 
_______________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 11.55 
 
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) 
 Kajsa Söderstrand (s) 
 Johan Elofsson (m) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) 
 Andreas Reinholdsson (kd) 
 Bo Palmgren (c)  
 Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Mats Fagerlund (s) 
 Claes Nedfors (s)  § 24 

 Reine Svensson (v) §§ 25-32 

  
Ersättare Claes Nedfors (s) §§ 25-32 

 Filip Issal (fp) 
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Markus Alexandersson 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-04-07 kl 11.30  
  
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 24-32 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat.  
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-04-08 
Intygar i tjänsten 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 24 
Aktuell information 
 
1. Ny ersättare i nämnden 
 
Ordföranden hälsar Filip Issal (fp) ny ersättare, välkommen till barn- och 
ungdomsnämnden. 
 

I Bergström 2. Information från Jämjö Västra rektorsområde  
 
Informationen kommer att ges vid nämndens aprilsammanträde. 
 
 
        2005.115 719 

A Eklund 3. Rapport från verksamhetsbesök 2004 
A Ottosson 
Akten Utvecklingsfunktionen genomför årliga verksamhetsbesök i ett urval av 
 rektorsområdena. Vid dessa besök deltar också kontaktpolitiker och rektorer.  

 
Våren 2004 genomfördes besök på åtta förskolor; tre enskilda och fem kommunala. 
Under hösten besöktes tre skolor; en friskola och två kommunala skolor.  
 
För förskolan koncentrerades besöken på samtal om lärande och utveckling, barns 
inflytande och trygghet samt föräldrars inflytande. Vid besöken på skolorna handlade 
samtalen om uppföljning, utvärdering och dokumentation. 
 
I samband med besöken på förskolorna gavs föräldrarna möjlighet att svara på enkät 
med frågor inom samma områden som vid samtalen med personalen. 
På de skolor som besöktes gavs eleverna möjlighet att svara på enkät med frågor 
kring samma områden som samtalen med lärarna omfattat. 
 
Resultaten för respektive förskola och skola har överlämnats till ansvarig rektor för 
att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 
FÖRSKOLAN 
 
Lärande och utveckling 
Föräldrarna är generellt mycket nöjda med hur förskolan arbetar med barns lärande 
och dess sociala, fysiska och emotionella utveckling. Majoriteten av föräldrarna 
anser att personalen arbetar på ett sätt som stärker barnets förmåga att lära och söka 
kunskap och att atmosfären i förskolan präglas av upptäckarglädje. 
 
Samtalen med personalen ger en bild som i stort stämmer överens med föräldrarnas.  
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Barns inflytande och trygghet 
Föräldrarnas svar visar att verksamheten på förskolan utformas med barnens behov, 
intressen och tidigare erfarenhet som grund. Barnens åsikter respekteras och beaktas 
och de har inflytande över sin tillvaro i den vardagliga situationen. Vidare tycker 
föräldrarna att förskolan har en strategi för att motverka kränkningar. Pojkar och 
flickor uppmuntras att prova och utforska olika aktiviteter utan att hindras av vad 
som traditionellt förväntas av flickor respektive pojkar.  
 
Den bild personalen förmedlar är ganska positiv. Det finns dock utrymme för 
förbättring för att förskolorna fullt ut ska kännetecknas av ett medvetet och 
systematiskt arbete inom området Barns inflytande och trygghet.  
 
Föräldrars inflytande 
Föräldrarna är mycket nöjda med hur de bemöts av personalen på förskolan. 
Personalen verkar för att förskolan och föräldrarna ska ha ett gott samarbete för  
barnets bästa.  
 
Den bild personalen ger uttryck för stämmer väl överens med föräldrarnas. 
 
Personalen 
Föräldrarna gavs också möjlighet att svara på hur de upplever personalen på den 
förskola där deras barn är placerade. 
 
Majoriteten av föräldrarna tycker att personalen är kunnig och engagerad. De 
upplever också att de kan göra sig hörda och framföra både positiva och negativa 
synpunkter.  
 
Kost 
I enkäten till föräldrarna fanns också några frågor som handlade om kosten på 
förskolan. 
De allra flesta föräldrarna bedömer att den mat som barnen äter är näringsrik, 
vällagad och varierad. De får information om vad som serveras och det finns 
specialkost till de barn som behöver det. 
 
SKOLAN  
 
Elevernas delaktighet i planering 
Den bild lärarna förmedlar är relativt positiv när det gäller elevernas möjlighet att 
delta i planeringsprocesserna både när det gäller undervisning och arbetsmiljö. 
Elevernas kunskaper och erfarenheter tas med i undervisningen.  
 
Elevernas svar överensstämmer i stort med den bild lärarna förmedlar.  
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Dokumentation - planer 
Lärarna dokumenterar i hög omfattning arbetet med elevernas utveckling och 
lärande. Skolans prioriterade utvecklingsområden är inte kända av alla och resultat 
av uppföljningar och utvärderingar används inte fullt ut i utvecklingsarbetet .  
När det gäller det förebyggande arbetet med att upptäcka riskfaktorer i elevernas 
lärmiljö finns det inte alltid ett system för detta . Åtgärdsprogram för elever i behov 
av särskilt stöd upprättas alltid och det görs i överenskommelse med hemmen. Det 
finns oftast rutiner för uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammen. 
 
Enligt lärarna är skolans plan mot mobbning väl känd av personal, elever och 
föräldrar och både personal och elever har deltagit i utarbetande av planen. 
Eleverna själva svarar att de inte är så förtrogna med mobbningsplanen och att de 
inte heller i någon högre omfattning varit delaktiga i arbetet med att utarbeta den. 
 
Vår uppfattning är att skolplanens innehåll inte är välkänt för alla och att lärarna i 
ganska liten omfattning är delaktiga i arbetet med skolans arbetsplan  I ganska ringa 
omfattning instämmer de i att skolans Kvalitetsredovisningen ger en bild av 
verksamhetens resultat och i vilken mån målen uppnåtts. Skolans arbetsplan är inte 
ett välkänt dokument för eleverna. 
 
SAMMANFATTNING 
 
Sammantaget är resultaten från verksamhetsbesöken ganska positiva. 
Det finns dock områden som måste uppmärksammas och utvecklas.  
Exempelvis:  
- Eleverna bör ges bättre kunskap om skolans mobbningsplan och arbetsplan. De 
 dokument som beskriver hur skolan ska arbeta för att nå målen och det dokument 
 som beskriver skolans arbete mot kränkningar och trakasserier bör vara kända för 
 åtminstone de äldre eleverna i skolan. 
- Brister finns i personalens kunskap om och delaktighet i den egna skolans 
 arbetsplan. En stor andel lärare i undersökningen har också en vag bild av den 
 årliga Kvalitetsredovisning som alla skolor ska upprätta. Genom Kvalitetsredo-
 visningen identifieras skolans starka och svaga sidor, vilket ska ligga till grund 
 för utvecklingsarbetet, som formuleras i arbetsplanen. 
-  För förskolans del bör man arbeta mer med området Barns inflytande och trygghet.   
 Genom de undersökningar som görs i skolan framkommer att det finns en grupp 
 elever som upplever otrygghet i skolan och kränkningar från såväl andra barn som  
 från vuxna. Även med de yngsta barnen måste därför ett medvetet och kontinuerligt 
 arbete bedrivas för att förebygga och  motverka tendenser som gör att barn känner 
 utanförskap.  
- Vidare ger personalen uttryck för att i relativt låg grad arbeta med jämställdhets-
 perspektivet i förskolan. För att uppfylla läroplanens krav och skolplanens direktiv 
 är detta ett område där personalens medvetenhet och insikt måste utvecklas.  
 -------------------- 
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Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten från verksamhetsbesöken. 
 

P Olsson Uppdrag 
A Eklund Ordföranden ger förvaltningschefen i uppdrag att organisera en översyn av 
I Bergström policypärmen. 

 
________________ 
 
  2005.116 619  

A Eklund 4. Uppföljnings- och utvärderingsplan år 2005  
I Bergström 
Akten Uppföljnings- och utvärderingsplan för år 2005 redovisas. Planen innehåller vissa 
 delar som  återkommer årligen och vissa delar som kommer att komplettera tidigare 

års kvalitetsarbete. Vissa uppdrag är externa såsom Skolverkets, andra är kommun- 
övergripande och på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden.   
 
De uppföljningar/redovisningar som är specifika för år 2005 är: 
- Uppföljning enligt 3R – pojkar/flickor med utgångspunkt i Jämbar 
 (jämställdhetsarbete) samt personalens sjukfrånvaro. 
- Enkät till föräldrar med barn i förskolan. 
- Undersökning av barns/elevers nyttjande av och lärande i utemiljön. 
- IT-planen – utvärdering av personalens och elevernas i avgångsklasserna 
 kunskaper och nyttjande av IT. 
- Attitydundersökning år 9. 
- Elevenkät om skolhälsovården. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
 
_______________ 
 
  2005.117 525  

A Eklund 5. Handlingsplan för elevhälsa 2005-2006 
A Albertsson 
Akten Karlskrona kommun skall genomföra de intentioner om förändrad inriktning inom 
 området elevhälsa som framgår av regeringens proposition Hälsa, lärande och 
 trygghet (2001/02:14). 

 
Propositionens huvuddrag 
Utgångpunkten i propositionen är att lärande och hälsa påverkas av generella faktorer 
som delaktighet, självkänsla och möjligheter  till inflytande. En bakgrund till 
förslaget sägs vara ökande förekomst av psykiska, sociala och psykosomatiska  
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problem. Elevhälsan bör vara förebyggande och hälsofrämjande och innebära en 
förskjutning från ”riskfaktor till friskfaktor”.  
Vidare redovisas andra förslag som berör elevhälsa för förskola och särskola. 
 
Utgångspunkter för skolorna i Karlskrona 
Utgångspunkter för elevhälsan i Karlskrona har inventerats. Nuvarande arbetssätt 
och goda idéer till förändring har inventerats genom samtal och intervjuer  med 
elevvårdsteamen i Karlskrona kommun. Det är viktigt att elevvårdsarbetet präglas av 
en teamkänsla både inom skolan och vid samverkan med andra organisationer. 
Vikten av att skapa en god kontakt med eleven och dennes familj poängteras och 
många är nöjda med de utvecklingssamtal som genomförs. 
 
Åtgärder är prioriterade under 2005-2006 för olika yrkesgrupper enligt nedan: 
-  kuratorer 
- skolhälsovården 
- specialpedagoger i förskola och skola 
- mätningar av hälsa, lärande och trygghet 
- rektor 
- resurscentrum. 
 
Handlingsprogrammet för elevhälsan omfattar följande fem punkter: 
1. Skapa en elevhälsa vars olika delar fungerar idémässigt på likartat sätt och som 
möter elevernas skilda behov. Ett system byggs ihop av befintliga kompetenser och 
organisationer inom kommunen, t.ex socialtjänsten men också i samverkan med 
externa parter såsom landstingets olika enheter.  
 
2. Elevhälsoresursen används på ett samlat sätt för att fånga upp elever som annars 
riskerar att hamna utanför. Samverkan ska främjas och överdrivet specialisttänkande 
motverkas. Åtgärder till funktionshindrade bör i mesta möjliga mån integreras i 
vardagsarbetet. 
 
3. Elevhälsan ska utveckla lärandemiljön t ex uppmärksamma skolmiljön som 
arbetsmiljö och tidigt främja hälsa genom uppföljningar av hälsotester, förskolans 
språktest samt resultaten från kartläggning av elevresultat. De barn som har uttalade 
problem med hälsa eller lärande ska uppmärksammas och få adekvat hjälp. 
 
4. Inom ramen för elevhälsa ska kompetensutveckling erbjudas genom samverkande 
erfarenhetsutbyte, knytning till externt utvecklingsarbete, forskning m m. 
Inriktningen är att arbetslagen ska ha bredd i sin specialpedagogiska kompetens 
snarare än att några individer ska axla den rollen. 
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5. Elevhälsan ska följas upp enligt punkt 1-4 minst en gång per år för att systematiskt 
kartlägga utvecklingen från riskfaktorer till friskfaktorer från år till år. 
Tidplan för en årlig kommunövergripande kartläggning av elevers hälsa, lärande och 
utveckling från förskoleklass t o m år 9 redovisas. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingsplanen. 
 
___________________ 
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 § 25 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal för vik rektor vid Jändelskolan 2005.84 023 
under tiden 2004-11-02 dock längst t o m 2005-06-16. 
 
Anställningsavtal för vik rektor vid Jändelskolan 2005.84 023 
under tiden 2005-06-17 dock längst t o m 2005-06-30. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 7 vid Jändelskolan 
under tiden 2005-09-13 – 2005-09-27. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 i Rödeby 
rektorsområde under tiden 2005-03-02 – 2005-06-16. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 8  vid Vedeby rektorsområde  
under tiden 2005-01-19 – 2005-02-03. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 9 vid Vedeby rektorsområde  
under tiden 2005-05-19 – 2005-06-03. 
 
Beviljad ledighet för elev i år  9 vid Vedeby rektorsområde  
under tiden 2005-05-11 – 2005-05-27. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 7 vid Vedeby rektorsområde  
under tiden 2005-05-11 – 2005-05-27. 
 
Ändring av beviljad ledighet för elev i år 9 vid Vedebyskolan, 
från 2005-01-10 – 2005-01-25 till 2005-03-04 – 2005-03-21. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2004.210 042 

P Olsson § 26 
S Petersson Budgetuppföljning januari-februari 2005 
K-styrelsen 
K-fullmäktige Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 871,2 mkr, 
Akten varav kommunbidrag utgör 784,9 mkr och övriga externa och interna intäkter  
 86,3  

 
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resurs- 
fördelningen delats ut 555,4 mkr. 
 
Ekonomiskt ingångsläge 2005 
Barn- och ungdomsnämnden har 2004 disponerat en nettobudget om 752 mkr.   
Bokslutet för 2004 visar en positiv budgetavvikelse om 0,015 % eller motsvarande  
+ 0,1 mkr. 
Investeringsutrymmet har under året varit 7,9 mkr av vilket 6,4 mkr har nyttjats. 
 
De största avvikelserna finns inom verksamheterna rektorsområden, resursskolan, 
lokaler, friskolor och enskild verksamhet, försäkringar och skolskjutsar. 
 
Av investeringsbudgeten på totalt 7,9 mkr har 6,4 mkr förbrukats under året. För de 
medel som inte nyttjas under året finns planer för 2005 som avser inventarier till nya 
förskolor som av olika anledningar är försenade men kommer att startas upp 2005 
samt planer för trafikmiljö vid Spandelstorpsskolan, ombyggnader vid Vedeby, 
Rödeby och Wämöskolan och medel förs därför över till 2005. 

 
Internbudget/Resursfördelning 2005 
Under 2005 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som 
togs fram till budget 2001. Den största förändringen är att 5 % av resurstilldelningen 
till rektorsområdena fördelas utifrån två av Skolverkets ”Salsa”-kriterier. Modellen 
från 2001 skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar 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.  
 
För 2005 har sammantaget 10,5 mkr budgeterats som reserver. En reserv om 3,5 mkr 
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1 %) enligt samma direktiv 
i enlighet med de förslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2005. 
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Händelser under 2004 
Den kommunala grundskolan år f – 9 har under 2004 minskat med 125 elever, medan 
friskolornas elevtal har ökat med 61.  
 
Behovet av fler platser i förskoleverksamheterna har fortsatt att öka under 2004. 
Totalt har förskoleverksamheterna ökat med ca 375 000 timmar. Antalet förskolebarn 
har ökat med ca 150 barn. Utökning av förskolor har bl.a. gjorts genom etablering av 
tillfällig förskoleavdelning på Tullenområdet samt avdelningar på Sunnaområdet 
(varav en är en Rödebyavdelning),  Ö Torp,  Tving,  Nättraby, Jämjö och Ramdala. 
Ytterligare mindre utökningar har gjorts inom befintliga verksamheter runt om i 
kommunen. Under 2004 har skolan i Skrävle byggts om och byggts till. 
 
Stora insatser har gjorts för att kartlägga och inventera sjukfrånvaron i förvaltningen.  
Utifrån denna insats görs fortlöpande analyser och redovisning över sjukfrånvaron 
varje månad. 
 
Prognos för 2005 
En prognos som grundar sig mycket på vad som framkommit i samband med  
internbudgetarbetet inför 2005 samt analys av bokslutet för år 2004 pekar på ett +/-0 
resultat för 2005. 
 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos före upplösning av reserv 
slutar på – 8,0 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 redan tagits i bruk och en omfördelning av medel från reserver inom 
förvaltningen har gjorts för att täcka det behov som kan ses under 2005. Totalt  
13 mkr av vilket omfördelningar inom förvaltningen gett 7 mkr.  
 
Sedan 2002 har det skett en förtätning i barngrupperna i förskolan som motsvarar 3,5 
avdelning. Denna förtätning kan i längden inte accepteras ur bl a kvalitets- och 
arbetsmiljöhänseende.  
Inför kommande år ser vi 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 2006 finns behov av drygt 60 nya 
förskoleplatser.  
Kontakt har tagits med tekniska förvaltningen avseende lokalfrågorna. Ett flertal 
förslag finns för att klara av utbyggnaden.  
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Grundskola       
I rektorsområdena har arbetet med att hitta anpassningsmöjligheter för att nå en 
budget i balans till 2005-12-31 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. 
Trots dessa åtgärder finns ett underskott om ca 3,0 mkr i rektorsområdena. 
  
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2005 finns inte det riktade 
statsbidraget avseende personalförstärkningar i skola och fritidshem samt det nya 
riktade statsbidraget avseende personalförstärkningar i förskolan medräknade för år 
2005. I denna prognos har förutsatts att erhållna medel enligt beslutade ramar gäller. 
 
Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 mkr. Till detta kommer 1 250 tkr som inte  
utnyttjades under 2004 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts samt 
till planerade åtgärder såsom ombyggnad av trafikmiljö vid Spandelstorpsskolan, 
ombyggnader vid Vedeby-, Rödeby- och Wämöskolan.  
 
För den utbyggnad som planeras inom barnomsorgen under året finns ytterligare  
investeringsbehov motsvarande 0,8 mkr till inventarier. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna budgetuppföljning för januari – februari 2005 till kommunstyrelsen 
 
att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel till motsvarande 
3 avdelningar, 0,4 mkr av de 0,8 mkr som avsatts till demografisk utbyggnad inom 
förskolan överförs till nämnden 
 
att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2005 utökas med  
1 250 tkr för utrustning/inventarier/ombyggnader enligt specifikation bilagd 
budgetuppföljningen.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens marssammanträde. 
----------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositions på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
___________________ 
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 2004.104 750 
 

P Olsson § 27 
A Ottosson Yttrande över motion angående kvinnofridsreformen 
K-fullmäktige 
Akten Eva-Britt Dahlström (s) har till kommunfullmäktige ställt motion angående 
 Kvinnofridsreformen. 

 
Motionären redogör för vad antagandet av Kvinnofridsreformen 1998 innebär för 
Sveriges kommuner. De fick då i uppdrag att se till att det finns handlingsplaner för 
hur man ska hantera situationer där det förekommer våld mot kvinnor och barn inom 
familjen. Kommunerna skulle också se till att det upparbetades ett samarbete mellan 
olika instanser. Arbetet med detta skulle vara färdigt i årsskiftet 2002/2003.  
I motionen redovisas vidare att Socialförvaltningen, landstinget och länspolis-
myndigheten har arbetat fram handlingsplaner. Mellan dessa myndigheter samt 
länsstyrelsen finns ett ganska väl fungerande samarbete. 
 
Kvinnofridsreformen liksom Barnkommittén mot barnmisshandel fokuserar på 
samarbete mellan flera olika verksamheter. Motionären framhåller att det är av 
största vikt att även skola och fritidshem får kunskap om och insyn i hur de ska 
hantera barn som lever i en situation där det förekommer våld. Skolan måste 
inlemmas i det samarbete som övriga myndigheter håller på att bygga upp. 
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta 
”att  barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden upprättar 
handlingsplaner för barn och ungdomar som utsätts för psykiskt och/eller fysiskt våld 
inom familjen enligt intentionerna i Kvinnofridsreformen och Barnkommittén mot 
barnmisshandel lagda förslag samt 
att  kommunfullmäktige verkar för Kvinnofridsreformen i sin helhet.” 
 
Yttrande 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens intentioner och det förslag som 
framförs i första att-satsen.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
------------------------ 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  
 
att  föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka motionen avseende första att-satsen. 
________________
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 2005.46 106 
  

A Ottosson § 28 
Idrotts- o  Yttrande över utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun 
fritidsförv 
Ungdomsrådet Från idrotts- och fritidsförvaltningen har en utvärdering av Ungdomsrådet i  
Akten Karlskrona inkommit. Det slås i utvärderingen fast att det finns en utvecklings-
 potential för Ungdomsrådet och att såväl intervjuade tjänstemän som ledamöter är 
 positivt inställda till rådet. Följande förändringar föreslås dock för en vidare 
 utveckling: 

1. Utveckla rutinerna som remissinstans 
2. Utbilda ledamöterna i Ungdomsrådet 
3. Fördela arbetsuppgifterna jämnare mellan ledamöterna  
4. Öka marknadsföringen till kommunens ungdomar  
5. Profilera tjänstemännens roll och befogenheter  
6. Utveckla kommunikationsleden mellan kommunens ungdomar och 

Ungdomsrådet 
7. Skapa en hemsida  
8. Få tillgång till egen lokal  
9. Genomföra skolval 
10. Skapa mötesplatser för kommunens politiker och Ungdomsrådets ledamöter  
11. Utveckla ett Ungdomsforum  
12. Stödja ungdomsprojekt i kommunen med ekonomiska bidrag 

 
Ovanstående punkter för vidareutveckling anses överensstämma med de av 
regeringen satta målen för ungdomspolitiken i Sverige.  
Idrotts- och fritidsförvaltningen hemställer att barn- och ungdomsnämnden tar 
ställning till punkterna samt föreslår att om verksamheten ska fortsätta, ska berörda 
nämnder lämna stöd till verksamheten, dels genom personellt stöd som i dag och dels 
även med ekonomiskt stöd om 20 tkr per nämnd och år.  
 
Förslag till yttrande 
Intentionerna för Ungdomsrådets verksamhet är helt i överensstämmelse med 
nationella och kommunala styrdokument. Då utvärderingen slår fast att det finns en 
utvecklingspotential är det av vikt att verksamheten får fortsätta. Det framgår dock i 
utvärderingen att behovet av utbildning och stöd är mycket stort. Det är av största 
vikt att rådets ledamöter böjar med att analysera föreslagna förändringar. Detta för att 
en process ska kunna komma till stånd som i förlängningen innebär att konkreta 
mätbara mål av ungdomars reella inflytande utarbetas.  
 
I utredningen framkommer att ledamöterna i Ungdomsrådet ser tjänstemännens 
deltagande i rådet som ett slags trygghet. Det är barn- och ungdomsnämndens 
uppfattning att vuxenstödet till Ungdomsrådet bör vara mer vägledande, särskilt då 
rådet står inför förändringar/stagnation och vid ”nystart” tex. efter sommaruppehåll. 
Detta för att ge ungdomarna stöd för att utveckla rådets arbete och formerna för 
detta.  
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Målet är att ungdomarnas synpunkter, tankar och idéer inte ska tolkas eller föras 
fram av de vuxna utan så långt det är möjligt av ungdomarna själva. Det är rimligt att 
utgå från att elevers intresse för inflytandefrågor skiftar över tid. Ansvaret för att 
uppmuntra och stärka eleverna bör läggas på tjänstemännen som därmed får stå för 
kontinuiteten.  
 
För rådets fortsatta arbete krävs att ungdomarna ges möjlighet att analysera och 
värdera utvärderingens slutsatser.  
 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i de flesta av de förändringar som föreslås 
för att utveckla Ungdomsrådet. Undantaget är förslagen 11 och 12  ”Utveckla ett 
Ungdomsforum” samt ”Stödja ungdomsprojekt i kommunen med ekonomiska 
bidrag”, då det inte framgår om det är Ungdomsrådet som avses. 
   
Med utgångspunkt från ovanstående synpunkter är förutsättningen för att 
verksamheten ska fortsätta, att berörda nämnder lämnar ett fortsatt personellt och 
ekonomiskt stöd.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  instämma i de slutsatser som framförs i utvärderingen med undantag av förslagen 
11 och 12 enligt ovan 
 
att  om verksamheten ska fortsätta stödja Ungdomsrådet dels genom personellt stöd 
dels med ekonomiskt stöd samt 
 
att  storleken på det ekonomiska stödet fastställs efter samråd och i samförstånd med  
Ungdomsrådet, dock till högst 40 tkr per berörd nämnd och år. 
  
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens marssammanträde. 
 
----------------------- 
 
Yrkanden 
Ordföranden föreslår en ändring av första att-satsen enligt följande 
”att  instämma i de slutsatser som framförs i utvärderingen” 

Annicka Engblom (m) yrkar bifall till ändringsförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets första att-sats mot ändringsförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ändringsförslaget. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på att-satserna 2 och 3 i tjänstemanna- 
förslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att instämma i de slutsatser som framförs i utvärderingen 
 
att  om verksamheten ska fortsätta, stödja Ungdomsrådet dels genom personellt stöd 
dels med ekonomiskt stöd samt 
 
att  storleken på det ekonomiska stödet fastställs efter samråd och i samförstånd med  
Ungdomsrådet, dock till högst 40 tkr per berörd nämnd och år. 
 
__________________   
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Kommunala § 29 
handikapprådet Val av ersättare i Kommunala Handikapprådet 
A Reinholdsson 
I Bergström Mandatperioden för ledamöter och ersättare i Kommunala Handikapprådet  
Akten gäller perioden 2003-2006. 

 
Då Lennart Svantesson (kd) avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och 
ungdomsnämnden har uppdraget som ersättare i Kommunala Handikapprådet  
blivit vakant. 
 
Beslutförslag 
Borgerliga gruppen kommer att lämna förslag på ersättare vid nämndens 
marssammanträde. 
 
---------------------- 
 
Förslag 
Borgerliga gruppen föreslår att Andreas Reinholdsson (kd) väljs till ersättare. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden väljer Andreas Reinholdsson som ersättare i 
Kommunala Handikapprådet. 
 
_________________  
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§ 30 

I Bergström Kurser och konferenser 
 
Sunnadalsskolan och Marinmuseum inbjuder till en tvådagarskonferens 
”Ge skolan själen tillbaka” den 24-25 maj 2005 i Karlskrona. 

Nämnden har för avsikt att flytta sitt majsammanträde till förmån för 
denna konferens. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att de ledamöter som har möjlighet skall få delta i konferensen. 
 
Anmälan skall ske till Ingrid Bergström senast torsdag 28 april 2005. 
 
________________  
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§ 31 
Övriga ärenden 
 

BUN 1. Barn- och ungdomsnämnden sammanträde i maj 2005 
Berörda tjm 

Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i maj kommer att vara förlängt och  
eventuellt flyttas även datumet för mötet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att nämndens sammanträde i maj skall 
förläggas till den 26 maj och vara ett halvdagssammanträde (fm). 
 
_______________ 
 

A Eklund 2. Utvecklingsarbete kring matematikundervisningen 
 
Anja Eklund informerar om pågående utvecklingsarbete. En referensgrupp med 
intresserad personal har arrangerat utbildningstillfällen, workshops m m. 
 
Kontakt har nu etablerats med Blekinge tekniska högskola som har förslag om en  
5 poängsutbildning i matematik för yrkesverksamma pedagoger. 
Syftet är att öka intresset och förändra attityden till matematik hos pedagogerna i 
förskola och skola. Rektor skall hjälpa till att finna dessa matematikambassadörer. 
_______________ 

 
I Bergström 3. Enkät om barnomsorg i Spjutsbygd 

 
Annicka Engblom (m) ställer frågor om den enkät som skulle göras bland 
föräldrar ang barnomsorg i Spjutsbygd. 
 
Förvaltningschefen meddelar att resultatet av enkäten kommer att redovisas 
till arbetsutskottet i april. 
_______________   
 

I Bergström 4. Motion ang Guldboken 
      
Annicka Engblom (m) ställer frågor om motionen ang Guldboken. 
 
Ordföranden meddelar att motionen kommer att tas upp vid arbetsutskottet  
sammanträde i april. 
  
________________
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forts § 31 
 
5. Höghus och skola i Wämöområdet 
 
Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor med anledning av skrivelser i massmedia 
om planer på höghus och skola i Wämöområdet. 
 
Förvaltningschefen meddelar att det handlar om en planändring. Vad gäller 
planerna på skola är det enligt uppgift en fråga om lokalskifte. 
 
Jan-Olof Petersson påtalar vikten av att nämnden framför sina synpunkter för 
att kunna påverka processen. 
__________________ 
 
6. Timplaneförsöket 
 

R/Jä V Jan-Olof Petersson (fp) framhåller att timplaneförsöket som avslutas 2005 fallit väl  
P Olsson ut. Trots detta finns inget beslut på riksnivå om allmänt slopande av timplan. 
I Bergström 

Förvaltningschefen kommer att bjuda in rektor vid Jämjö västra rektorsområde  
att redovisa försöket på Sturköskolan vid nämndens aprilsammanträde. 
___________________ 
 
7. Processen med gröna skolgårdar 
 
Marcel Abedini (mp) ställer frågan hur långt det gått i processen med gröna 
skolgårdar. 
 
Anja Eklund meddelar att i utvecklings- och utvärderingsplanen för 2005 
finns denna fråga med. Utvärdering skall göras om hur utemiljön ser ut och hur  
denna används.  
Studiebesök och kompetensutveckling erbjuds hela året via utvecklingscentrum.  
___________________ 
 
8. Bullernivån i skolan 
 
Marcel Abedini ställer frågor om bullernivån i skolan och om mätningar sker.   
 
Solvig Ohlsson meddelar att det finns riktvärden. Det görs ljuddämpande åtgärder av 
olika slag. Ett hjälpmedel är t ex stora öron på väggarna som lyser i rött eller grönt 
beroende på ljudnivån och på detta sätt uppmärksammar barn och personal om 
ljudnivån. 
 
Ordföranden framhåller att detta är en fråga för personal och skyddsombud att ta 
med i skyddsronder. 
 
___________________  
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9. Massmediauppgifter om neddragning av lärarkåren på Sunnadalsskolan 
 
Marcel Abedini (mp) ställer frågan om riktigheten i uppgiften i massmedia 
att fyra lärartjänster skall dras in på Sunnadalsskolan. 
 
Förvaltningschefen meddelar att budgeten f n processas ute i områdena. 
Något svar kan inte ges idag. Det kan röra sig om minskat timantal för fyra lärare. 
 
_________________  
 
10. Nattvandring 
 
Annicka Engblom (m) informerar om ett möte den 5 april 2005 i Ehrensvärdska 
gymnasiets aula, dit hela föreningslivet fått en inbjudan kring ämnet nattvandring. 
 
_________________ 
 
11. Processledare Rosenholm 
 
Förvaltningschefen meddelar att Birgitta Strelert fått uppdraget som processledare 
för Rosenholm. 
 
_________________ 
 
12. Ferieskola under påsklovet 
 
Förvaltningschefen informerar om att ferieskolan är igång under påsklovet. 
Ca 30 elever deltar. 
 
_________________   
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§   32  
Meddelanden                                                                                                                                           
 
Kommunstyrelsen  2005.106 004 
 § 35 
 Temporärt upphävande av gallringsbeslut 
 för patientjournaler. 
 
Kommunstyrelsen 2004.239 020 
 § 37 
 Genomförandeplan personalprogram. 
 
Kommunfullmäktige  2005.101 102 
 § 2 
 Kommunala val 
 Filip Issal (fp) och Stefan Gullbing (kd) 
 utses till ersättare i barn- och ungdoms-
 nämnden. 
 
Kommunfullmäktige  2005.102 027 
 § 7 
 Förslag till Karlskrona kommuns 
 kompetenscentrum – KKC. 
 
Kommunfullmäktige 2004.238 611 
 § 13 
 Svar på motion om skol- och förskole- 
 planering i Nättraby. 
 
Kommunfullmäktige 2004.294 628 
 § 16 
 Svar på motion om prao i äldreomsorgen. 
 
Skolverket 2005.88 047 
 Beslut om fastställande av statsbidrag till 
 personalförstärkningar i förskolan för 
 bidragsåret 2005. 
 
Kommunhälsan 2004.512 026 
 Utnyttjad företagshälsovård för barn- och 
 ungdomsförvaltningen  år 2004. 
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Länsstyrelsen 2004.426 023 
 Sammanställning av beviljade projektmedel 
 och kartläggning av hedersproblematiken 
 i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 
 
Till samhällsbyggnadsförv. 2005.87 214 
 Yttrande över detaljplan för Gullbernahult 
 under samrådsskedet.     
 
Till samhällsbyggnadsförv. 2004.395 214 
 Yttrande över detaljplan för Fredriksdals- 
 området, Folkparken under gransknings- 
 skedet. 
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde den 11 januari 
 2005. 
 
 
________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Länsstyrelsen, Blekingesalen 
 kl 08.30 – 11.25 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande t o m kl 11.03 § 54: 6 

 Roland Andréasson (s) fr kl 09.30 beslutssammanträdet 

 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Jeanette Petersson (s) 
 Kajsa Söderstrand (s) 
 Johan Elofsson (m) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Andreas Reinholdsson (kd) 
 Bo Palmgren (c)  t o m kl 11.03 § 54: 6 

 Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Mats Fagerlund (s) 
 Claes Nedfors (s) 
 Reine Svensson (s) 
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Jeanette Petersson (s) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-06-01 
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 47 - 55 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-06-02 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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 S2002.50 606 
 S2005.39 606 
§  48 S 2005.211 606 
Aktuell information 
 

P Olsson 1. Sekretessärenden 
A Eklund 
Akten Anja Eklund informerar ordinarie arbetsutskott om utvecklingen i de 
 sekretessärenden som arbetsutskottet tidigare fått information om vid sammanträde 
 den 19 maj 2005. 

 
Ytterligare information kommer att ges vid arbetsutskottets junisammanträde.   
  
Informationen tas till protokollet. 
                                                                                                                        
________________ 
 

P Olsson 2. Särskoleelevs försvinnande 
Akten 

Barn- och ungdomsnämnden har fått underhandsmeddelande i veckan avseende 
den elev från gymnasiesärskolan som försvann under en skolresa till Stockholm och 
alla insatser som satts in i sökande och som stöd till de närmast berörda. 
 
Ordföranden meddelar det glädjande budskapet att eleven kommit tillrätta och är 
välbehållen. 
 
Se även information under övriga ärenden § 54       
_________________  
 

G Snaar/Wä 3. Teaterföreställning 
Registrator 

Wämöskolans elever har inbjudits till nämnden för att nämnden skall få tillfälle 
att se teaterföreställningen ”Fredrik Henrik af Chapman & hans kvinnor” – 
en världsarvsteater om örlogsstaden Karlskrona. Skådespelarna kommer från 
år 7-9. De är klädda i 1700-talskläder, en ballad om Karlskrona framförs och 
omsluter teaterstycket. I bakgrunden visas ett bildspel på världsarvsbilder. 
Teaterstycket uppskattas mycket av nämnden som genom ordföranden framför 
ett tack och överlämnar en liten gåva till eleverna. 
 
_______________  
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 § 49 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beviljande av medel med 7.500 kr ur Karlskrona  2005.129 046 
Samfond för daghemsverksamhet. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp  
fr o m vecka 11  2005  i SV, MA, TK och KE för pojke i år 8  
vid Vedeby rektorsområde.  
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp  
fr o m vecka 11 2005  i SV, MA, EN, BI och SO för flicka  
i år 9 vid Vedeby rektorsområde. Från samma tidpunkt  
anpassas studiegången genom att tiden för MU, FY, KE och  
IDH används för förstärkning i SV, MA och SO. 
 
Beslut om anpassad studiegång från och med vecka 15  
för pojke i år 8 vid Vedeby rektorsområde. Den anpassade 
studiegången innebär praktik förlagd till arbetsplats en dag/vecka. 
I övrigt gäller tidigare fattat beslut daterat 2004-09-01 om   
undervisning i särskild undervisningsgrupp. 
 
Beslut om anpassad studiegång från och med vecka 15  
för pojke i år 8 vid Vedeby rektorsområde. Den anpassade 
studiegången innebär praktik förlagd till arbetsplats en dag/vecka. 
I övrigt gäller tidigare fattat beslut daterat 2004-09-01 om   
undervisning i särskild undervisningsgrupp. 
 
Beslut om anpassad studiegång från och med vecka 15 för  
pojke i år 8 vid Vedebyskolan, vilket innebär att skolgången  
koncentreras till förmiddagarna mellan kl 08.20 och 11.30 och  
därefter arbetar eleven med hemuppgifter. Eleven läser inte  
FY, KE och TK.  
 
Beslut om särskild undervisning från och med vecka 19 för pojke  
i år 8 vid Vedeby rektorsområde. Undervisningen är förlagd till  
särskild undervisningsgrupp i samtliga ämnen tom HK samt  
delar av ämnena SV, EN, MA och SL. 
 
Beslut om undervisning förlagd till hemmet 3 tim/vecka från 
och med vecka 19 för flicka i år 9 vid Vedeby rektorsområde. 
Samtidigt anpassas studiegången så att undervisningen 
koncentreras till ämnena SV, EN och MA. Detta beslut ersätter 
tidigare beslut 2005-04-12. 
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forts § 49 
 
Beslut om anpassad studiegång i B-språk,, SO, IDH och 
MA för elev vid Sunnadals rektorsområde 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 7 vid Rödeby 
rektorsområde under tiden 2005-04-20 och tillsvidare.  
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 vid Rödeby 
rektorsområde under tiden 2005-04-28 - 2005-06-17. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 vid Rödeby 
rektorsområde under tiden 2005-05-12 – 2005-06-17. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 vid Rödeby 
rektorsområde under tiden 2005-05-12 – 2005-06-17. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2004.210 042 
 

P Olsson § 50 
S Petersson Delårsbokslut januari – april 2005  
A Östbergh 
Kommunstyr. Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 870 mkr 
Akten varav kommunbidrag 781,4 mkr. Övriga externa och interna intäkter utgör 88,6 mkr. 
 

Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelningen 
delats ut 566,3 mkr. 
 
Ekonomiskt ingångläge 2005 
Barn- och ungdomsnämnden har 2004 disponerat en nettobudget om 752 mkr.   
Bokslutet för 2004 visar en positiv budgetavvikelse om 0,015 % eller motsvarande  
+ 0,1 mkr. 
Investeringsutrymmet har under året varit 7,9 mkr av vilket 6,4 mkr har nyttjats. 
 
De största avvikelserna fanns inom verksamheterna: rektorsområden, resursskolan, 
lokaler, friskolor och enskild verksamhet, försäkringar och skolskjutsar. 
 
Internbudget/Resursfördelning 2005 
Under 2005 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som 
togs fram till budget 2001. Den största förändringen är att 5 % av resurstilldelningen 
till rektorsområdena fördelas utifrån två av Skolverkets ”Salsa-kriterier”. Modellen 
från 2001 skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar 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 2005  har sammantaget 10,5 mkr budgeterats som reserv. En reserv om 3,5 mkr 
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1 %) enligt samma direktiv 
i enlighet med föreslagna rationaliseringsåtgärder. 
 
Händelser under 2004 

 Den kommunala grundskolan år f-9 har under 2004 minskat med 125 elever, medan  
friskolornas elevtal har ökat med 61. 
Behovet av fler platser i förskoleverksamheten har fortsatt att öka under 2004. 
Totalt har verksamheten ökat med 375 000 timmar eller 150 barn. Utökning av 
förskolor har gjorts dels inom befintlig verksamhet, dels inom tillfälliga 
verksamheter och genom nybyggnation.  
 
Prognos för 2005  
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos efter upplösning av 
reserven  slutar på +/-0 mkr.  
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I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2005 finns inte det riktade stats- 
bidraget avseende personalförstärkningar i skola och fritidshem samt det nya riktade 
statsbidraget i förskolan medräknade för år 2005. I denna prognos har förutsatts att 
erhållna medel enligt beslutade ramar gäller. 
 
Barnomsorg och förskola 
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 2005, totalt 13 mkr av vilket 
omfördelningar inom förvaltningen gett 7 mkr.  
 
Under våren 2005 har bl a två avdelningar öppnats på Rosenborg och två avdelningar 
på Tullskolan. Inför hösten ser vi ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån 
förvaltningens egen prognos och befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2003-
2012. Fram till i början av 2006 finns behov av drygt 100 nya förskoleplatser.  
 
Grundskola 
I rektorsområdena har arbetet med att hitta anpassningsmöjligheter för att nå en 
budget i balans till 2005-12-31 slutförts. Åtgärderna är en samlad bedömning som 
skett i samråd med ansvarig rektor och innebär i flera fall kvalitetssänkningar. 
 
Övriga verksamheter 
De medel som avsattes som reserv under kommunstyrelsen för skolskjuts till barn 
med växelvis boende har av kommunstyrelsen föreslagits omprioriteras till annan 
verksamhet inom kommunen. Den prognostiserade merkostnaden för denna regel- 
ändring bedöms bli 0,8 mkr. 
 
Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 mkr för 2005. Till detta kommer 1 050 tkr som 
överförts från 2004 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts samt till 
ombyggnader m m. För utbyggnaden av förskolan har nämnden erhållit 0,4 mkr och 
begär vid detta delårsbokslut att de resterande 0,4 mkr överförs till nämndens budget 
för investeringar i förskoleinventarier. 
Av nämndens investeringsbudget har till och med april månad nyttjats 1 mkr. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår Barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
 
att överlämna delårsbokslut för januari – april 2005 till kommunstyrelsen 
 
att hos kommunstyrelsen begära att de resterande 0,4 mkr, av de 0,8 mkr, som  
avsatts till demografisk utbyggnad inom förskolan överförs till nämndens budget  
för investeringar i förskoleinventarier. 
 
----------------------   
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat  
 
att överlämna delårsbokslut för januari – april 2005 till kommunstyrelsen 
 
att hos kommunstyrelsen begära att de resterande 0,4 mkr, av de 0,8 mkr, som  
avsatts till demografisk utbyggnad inom förskolan överförs till nämndens budget  
för investeringar i förskoleinventarier. 
 
___________________  
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  2005.219 291 
  (2000.360 291) 

P Olsson § 51 
S Ohlsson Utredningsuppdrag avseende Trossöskolan 
S Petersson 
Teknisk förv. Behoven och önskemålen omkring lokalförändringar på Rosenfeldtskolan eller annan 
Teknisk nämnd skola på Trossö har länge varit kända och olika möjligheter har diskuterats.  
Akten 

För att tydligt kunna visa hur Rosenfeldtskolan kan byggas om och eventuellt vid 
behov byggas till samt kunna visa kostnaderna för detta måste en utredning göras, 
dvs arkitektritning plus preliminär kostnadsberäkning. 
 
Utredningen ska göras för båda de alternativ som tidigare diskuterats, dvs både som 
en  F – 5/6 skola och som en F- 9 skola. Konsekvenser och kostnader för de andra 
berörda skolorna på Trossö/Wämö rektorsområden ska också beskrivas och 
kostnadsberäknas. I samtliga framtagna alternativ ska särskolans verksamheter 
inkluderas. 
 
Utredningen görs av tekniska förvaltningen med medverkan från barn- och 
ungdomsförvaltningen. Utredningsarbetet beräknas ta cirka fem månader. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar  
 
att  hemställa hos tekniska nämnden att omgående påbörja utredningsarbete 
omkring Rosenfeldtskolan enligt ovan. 
 
--------------------------   
 
Yrkande 
Annicka Engblom (m) yrkar följande tilläggsförslag: 
att utredningsarbetet vid minst ett tillfälle under processens gång föredras för 
nämnden. 
 
Ordföranden yrkar bifall till tilläggsförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms tilläggsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  hemställa hos tekniska nämnden att omgående påbörja utredningsarbete 
omkring Rosenfeldtskolan enligt ovan samt 
 
att utredningsarbetet vid minst ett tillfälle under processens gång föredras för barn- 
och ungdomsnämnden. 
 
_______________   
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  2005.220 619  

A Ottosson § 52 
Policy Barn- och ungdomsnämndens integrationsplan för 2005  
Akten 

Barn- och ungdomsnämndens integrationsplan för 2004 upprättades som ett 
komplement till skolplanen för 2004 - 2006.  
För att uppnå integrationsplanens mål ingick aktiviteter/insatser utifrån skolplanens 
integrationsdirektiv: 

• Förvaltningsövergripande informationsmaterial ska översättas till de fyra 
vanligaste främmande språken i kommunen; engelska, albanska, 
serbokroatiska och arabiska.  

 De dokument som avsågs var 
 - Barn- och ungdomsnämndens skolplan,  
 - Regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och 
 skolbarnsomsorg i Karlskrona kommun samt  
 - barnomsorgstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Karlskrona 
 kommun. 

• 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. 

• Barn och ungdomar i Karlskrona ska få kännedom om såväl det egna som 
andras kulturarv. 

 
För uppföljning av integrationsplanen ska rektorsområdenas kvalitetsredovisningar 
för 2004 beskriva hur arbetet med integrationsdirektivet verkställts. 
 
Redovisning av åtgärder hämtade från rektorsområdenas kvalitetsredovisningar 
Inom skolornas arbete med värdegrunden har vidarekoppling skett till 
integrationsarbetet. Individuella möten sker mellan barn/elever, föräldrar och 
personal utifrån varje skolenhets skiftande förutsättningar. En del förskolor och 
skolor har idag barn med annat språk och annan kulturbakgrund än den svenska, där 
naturliga vardagsmöten sker mellan kulturerna. Hur förskolor och skolor har arbetat 
med individuella möten och olika kulturbakgrunder redovisas i rektorsområdenas 
kvalitetsredovisningar för 2004 med exempel på insatser/åtgärder för att uppfylla 
skolplanens integrationsdirektiv och direktiv om värdegrundsarbetet. 
 
Resultat från Attitydundersökning riktad till elever i år 5 
I undersökningen, som genomfördes 2004, fick eleverna svara på frågor med 
anknytning till skolplanens integrationsdirektiv. Resultaten visar att skolan lyckats 
bra med att ge kännedom om det egna och andras kulturarv. För rektorsområden med 
barn från olika nationaliteter ingår möten mellan kulturer i vardagen. I enheter som 
inte har det så finns en del att utveckla för att uppfylla skolplanens integrations-
direktiv.  
 
Översättning av förvaltningsövergripande material. 
Skolplanen har översatts till engelska, albanska, bosniska och arabiska.  
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Förslag till integrationsplan för 2005 
Planen är ett komplement till Barn- och ungdomsnämndens skolplan 2004-2006. 
 
Mål 
Alla barn och ungdomar i Karlskrona kommun ska uppleva gemenskap och  
samhörighet oavsett etnisk, kulturell eller social bakgrund. 
 
Delmål 
Attitydundersökningar som genomförs vartannat år för skolår 5 respektive skolår 9  
ska visa på ständiga förbättringar avseende de områden som berör skolplanens  
integrationsdirektiv. 
 
Karlskrona kommuns fyra hörnstenar ligger till grund för utveckling och fortsatt 
arbete. 

• Det öppna sinnet 
• Det växande näringslivet 
• Den attraktiva livsmiljön 
• Den bästa kunskapen 

 
Integrationsmål 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grundläggande värdena. Detta innebär att 
alla som arbetar för och i skolan måste dela den värdegrund som uttrycks i 
läroplanerna och i FN:s barnkonvention. 
 

• Förvaltningsövergripande informationsmaterial ska översättas till de fyra 
vanligaste främmande språken i kommunen; engelska, albanska, bosniska och 
arabiska. 

 De dokument som avses är 
 - Barn- och ungdomsnämndens skolplan samt  
 - skriftlig information om Barn- och ungdomsnämndens verksamhet. 

• 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. 

• Barn och ungdomar i Karlskrona ska få kännedom om såväl det egna som 
andras kulturarv. 

 
Uppföljnings- och utvärderingsplan 

• I rektorsområdenas kvalitetsredovisningar skall framgå hur man arbetar med 
värdegrundsfrågor och integrationsdirektiven. 

• Centrala attitydundersökningar skall göras för elever/föräldrar i år 5 vartannat 
år och motsvarande i år 9 vartannat år. 

• Uppföljning av informationsmaterial som skall översättas till de fyra 
vanligaste språken i kommunen årligen. 

• Förteckning över goda exempel på utvecklingsarbeten. 
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De resultat som redovisas genom uppföljningar och utvärderingar ger förvaltningen 
en övergripande samlad kunskap om hur arbetet med integrationsdirektivet 
fortskrider och utvecklas. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget  och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att  anta föreslagen integrationsplan som sin egen. 
 
----------------------  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta 
 
att anta föreslagen integrationsplan som sin egen. 
 
_______________    
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§ 53 
Kurser och konferenser 
 
1. Tematräff angående kvalitet i förskolan 
 
Ordföranden påminner om tematräffen den 13 juni 2005 kl 13.00 – 17.00. 
Mötesplats: Gullberna Park, sammanträdesrum Oskarsvärn. 
 
 

P Olsson 2. Träff rektorer och nämndsledamöter 
I Bergström 
 Förvaltningschefen informerar om planer på en träff för nämndens ledamöter och 
 rektorerna den 6 oktober 2005, förslagsvis på Arena Rosenholm. Antingen heldag 
 eller eftermiddag och kväll.  

 
Nämndens ledamöter föredrar alternativet eftermiddag och kväll. 
 
_________________   
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§ 54 
Övriga ärenden 
 

I Bergström 1. Nämndens junisammanträde 
 
Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 22 juni 2005 kommer att förläggas 
till Arena Rosenholm. I anslutning till detta kommer en visning av Rosenholm att 
arrangeras.  
 
______________ 
 

P Olsson 2. Förläggning av sammanträde till Ö Torpskolan 
I Bergström 

Marcel Abedini (mp) tar upp frågan om möjligheten att förlägga augusti månads 
sammanträde till Ö Torpskolan. 
 
Ordföranden tar till sig förslaget, vilket kan verkställas tidigt till hösten, dock ej 
i augusti. 
______________ 
 

P Olsson 3. Löner kvinnor/män 
E Magnusson-  
Larsson Marcel Abedini (mp) ställer frågan hur det ser ut i vår förvaltning vad gäller 
I Bergström löner för kvinnor och män i samma yrkeskategori.  

 
Förvaltningschefen återkommer i ärendet.  
 
______________ 
 

 4. Konferensen Ge skolan själen tillbaka 
 
Johan Elofsson (m) informerar från rubricerade konferens. Det var både en 
intressant konferens och en fin teaterföreställning. 
 
______________  
 
5. Planer för förskola i Nättraby 
 

S Ohlsson Bo Palmgren (c) ställer frågor om planeringen för förskola i Nättraby. 
 
 Solvig Ohlsson redovisar kösituationen i området. Placeringsarbete pågår men 

alla kommer ej att kunna beredas plats till hösten utan kommer att anvisas annan 
plats i kommunen. Skillingenäs blir förhoppningsvis klart i början av år 2006. 
Detaljplanen för tomten Folkets Hus har vunnit laga kraft. 
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Bo Palmgren ställer även frågor om möjligheten att öppna en förskola 
i kyrkans regi i Nättraby. 
 
Ordföranden menar att den möjligheten inte finns, då det finns för få andra 
alternativ till barnomsorg i Nättraby. 
 
_______________   
 
 
6. Hästö förskola 
 

S Ohlsson Annicka Engblom (m) ställer frågan vad vi gör med de lokaler vi lämnar 
på Hästö och hur barnomsorgsprognosen ser ut 2007. 
 
Solvig Ohlsson redovisar att befolkningsprognosen visar på fortsatt ökning 
2006/2007. 
 
Lokalen i gamla affären är i stort behov av åtgärder. 
 
________________ 
 
7. Åtgärder vid försvinnandet i Stockholm 
 

P Olsson Förvaltningschefen ger en ögonblicksbild av nuläget vad gäller den återfunna  
Registrator eleven som försvann under en skolresa till Stockholm. Han beskriver hela den 
 organisation som varit igång under dessa två dagar och hur förvaltningen, POSOM-
 gruppen, polis och media arbetat. Förvaltningen och POSOM-gruppen har 
 gett stöd till både föräldrar, elever och personal. 
 

Ordföranden konstaterar, liksom kommunstyrelsens ordförande gett uttryck för, 
att kommunen har en god beredskap när något händer, trots att vi varit förskonade 
från större olyckor och händelser. 
 
Ordföranden uttalar sin uppskattning för förvaltningschefen och de insatser som 
gjordes för att försvinnandet skulle få en lycklig upplösning. 
 
Eva-Britt Dahlström (s) ger en eloge till alla som arbetat operativt med denna 
händelse. 
 

 _________________  
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§ 55    
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 2005.204 004 
 § 54 
 Balansförteckning över obesvarade 
 motioner och medborgarförslag den 1 mars 
 2005                                                                                                                                            
 
Kommunfullmäktige  2004.210 042 
 § 78 
 Ombudgetering år2005 samt direktiv för 
 treårsbudget 
 
Arbetsmiljöverket 2003.358 291 
 Avslutande av ärende avseende 
 undervisnings- och kökslokaler i 
 Rosenfeldtskolan 
 
Till Samhällsbyggnads- 2005.105 214 
förvaltningen Yttrande över detaljplaneprogram för 
 Campus Blå Port i samrådsskedet 
 
Till Samhällsbyggnads- 2005.166 214 
förvaltningen Yttrande över detaljplan för Lyckeby 1:1, 
 Norra Ringö i samrådsskedet 
 
Till Samhällsbyggnads- 2005.165 214 
förvaltningen Yttrande över planprogram för Bastasjö 
 i samrådsskedet 
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde 2005-04-13, 
 2005-04-25 och 2005-05-11 
 
_______________  
        



 22 juni 2005     
 
 
 

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 22 juni 2005-06-27 
 
§ 56 Aktuell information 
 1. Ferieskola 
 2. Sammanställning av betygsstatistik för elever i år 9 2005 
 3. Kvalitetsredovisning år 2004  
 4. Nyckeltal – sjukfrånvaro 
 5. Köredovisning 
 6. Information om förskoleutbyggnad 
 
§ 57 Delegeringsärenden 
 
§ 58 Budgetuppföljning per den 31 maj 2005   
 
§ 59 Projektering av förskola i Nättraby 
 
§ 60 Övriga ärenden 
 1. Klubben på Rosenfeldtskolan 
 2. Prova på verksamhet på Rosenholm 
 3. Utemiljön på förskolan Röd- och gulmyran på Gullberna Park 
 4. Närvaron vid nämndsammanträdena 
 
§ 61 Meddelanden 
 
§ 62 Tack och sommarhälsning 
 
_______________  
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Plats och tid Arena Rosenholm, sammanträdesrum Silletorp  
 kl 08.30 – 12.35 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande fr kl 09.00 

 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  
 Jeanette Petersson (s) 
 Johan Elofsson (m) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) 
 Andreas Reinholdsson (kd) 
 Bo Palmgren (c)  
 Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Jens Petersson (s) 
 Jörgen Aronsson (s) 
 Mats Fagerlund (s) 
  
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Anders Giheden rektor/Wämö rektorsområde 
 Marika Lindman  kontaktperson/ferieskolan 
 
Utses att justera Jan-Olof Petersson  
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-06-28 kl 11.00   
 
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 56 -62 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-06-29 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 56   
Aktuell information 
 

A Giheden 1. Ferieskola  
M Lindman 
Registrator Rektor Anders Giheden, ansvarig för ferieskolan och Marika Lindman,  
I Bergström kontaktperson för ferieskolan ger en information om den utökade ferieskola som 
 varit igång under lov och på eftermiddagstid. Totalt 62 elever har deltagit i 
 verksamheten. Ca 35-40 elever vid samma tillfälle i ferieverksamheten och 8-10 på 
 eftermiddagstid. Drygt hälften av dessa 62 elever har klarat sin behörighet. 

Fyra lärare, tre från grundskolan och en från gymnasieskolan, har hållit i under-
visningen. Samarbetet med hemskolorna har fungerat bra, mycket tack vare den  
satsning som gjorts för att informera om ferieskolan. Kostnaden för verksamheten 
ligger strax under 100.000 kronor. 
 
Till sommarskolan anmälde sig ca 40 elever. Sommarskolan startade vecka 25.  
 
Den undervisning som bedrivs under ferietid ges åt elever i behov av särskilt stöd, 
och betygssättes inte, medan sommarskolan ger betyg. 
 
Information kommer att ges  till arbetsutskottet om utfallet av sommarskolan. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
__________________ 
  
 

A Giheden 2. Sammanställning av betygsstatistik för elever i år 9 2005  
G Ingestad 
Registrator Anders Giheden informerar om avgångsbetygen för år 9 2005. 
I Bergström Totalt finns 669 elever i de kommunala skolorna, varav 79 eller 11,8 % saknar betyg 
 i ett eller flera basämnen. Av dessa är 52 pojkar (66 %) och 27 flickor (34 %). 

Vid en jämförelse med julbetyget 2004 har antalet icke godkända elever mer än 
halverats. 
Med friskolorna inräknade är eleverna totalt 750. Av dessa saknar 82 eller 9,5 % 
betyg i ett eller flera basämnen. 
 
En jämförelse mellan åren 1998 och 2005 redovisas samt läget efter 
betygsprövningar under sommarloven 2002, 2003 och 2004. 
 
Redovisning av betygen kommer att sammanställas i en rapport och delges 
arbetsutskottet efter sommaren. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
___________________   
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forts § 56 2005.258 619 

 
A Ottosson 3. Kvalitetsredovisning år 2004 
Policy 
Akten Kvalitetsredovisning år 2004 för Karlskrona kommun, barn- och ungdoms-
 förvaltningen har upprättats. 

 
I planen redovisas bakgrund, mål i skolplanen samt övriga måldokument. 
Resultat och måluppfyllelse redovisas i följande målområden 
- Normer och värden 
- Lärande och utveckling 
- Ansvar och inflytande 
- Samarbete med hemmet 
- Övergång och samverkan 
- Omvärlden 
- Kompetensutveckling. 
 
Av sammanfattningen framgår att det systematiska kvalitetsarbete som under flera år 
bedrivits nu ger synbara resultat som framgår av den dokumentation som görs. 
Alltfler enheter börjar hitta goda och användbara strukturer för att redovisa arbetet 
från mål till resultat. Alltfler ser kvalitetsredovisningen som ett verktyg som de har 
nytta av i det dagliga arbetet. 
 
I redovisningarna från 2004 finns nästan enbart mål från läroplanerna, som därmed är 
formulerade som strävansmål. Flertalet mål är av social, långsiktig natur på 
individnivå och innebär vissa svårigheter att beskriva i en samlad bedömning. 
 
Rektorernas bedömning är sammanfattat i en skala från 1 till 6, varav 1 innebär att 
arbetet mot målet inte alls påbörjats och 6 att målet är uppnått. En ständigt 
förbättrande process pågår.   
Sammantaget kan resultatet bedömas vara gott då tyngdpunkten ligger på värdena: 
4. Arbetet har påbörjats och är på god väg  
5. Målet är nära. 
 
En process pågår för att se över omfattningen av kvalitetsredovisningen avseende 
relationen kvantitet/kvalitet. 
 
Förra året granskades kvalitetsredovisningen av opponenter från rektorsgruppen. 
Detta året skedde granskningen av opponenter från näringslivet, vilket upplevdes 
som mycket positivt.   
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till handlingarna. 
 
_______________  
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  2005.119 026 

L Dehlin 4.    Nyckeltal – sjukfrånvaron 
I Bergström 
Akten Lena Dehlin redovisar personalnyckeltal tertial 1 år 2004 och 2005 enligt nedan. 

- antal anställda 
- antal årsarbetare 
- genomsnittlig sysselsättningsgrad 
- fyllnadstid/övertid 
- antal timanställda. 
 
Vidare redovisas sjukfrånvarostatik avseende år 2002, 2003, 2004 och t o m 
april månad 2005  
- antal sjukdagar per anställd 
- sjukfrånvarointervaller 
- sjukdagar per anställd och månad 
- sjukdagar uppdelat i personalkategorier. 
 
Redovisning av åtgärder som vidtas/kommer att vidtas för att minska sjukfrånvaron 
kommer att lämnas till hösten. Likaså en inventering av hur mycket av 
långtidssjukfrånvaron som är fysiskt betingad och hur mycket som är psyko-
somatiskt. 
 
______________  
 

S Ohlsson 5. Köredovisning 2005.71 611 
Akten 

Köredovisning t o m maj månad 2005 redovisas. Köredovisningen är preliminär då 
placeringsarbetet fortfarande pågår. Redovisningen omfattar samtliga rektors-
områden och kooperativ. I nuläget är kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år  
22 barn. Samtliga har dock erbjudits plats på rimligt avstånd, men valt att avvakta 
tills eftersökt plats kan erbjudas. Framtida känd väntelista t o m  februari månad 2006 
är 282  barn, varav 28 till kooperativ. 
Av den totala kön fram t o m februari månad 2006 önskar 52  placering under 
arbetslöshet och 1 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 2 barn i passiv 
kö. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 8 barn och framtida känd väntelista t o m 
februari månad 2006 är 15 barn, varav 2 till kooperativ.  
Dessutom finns 12 barn i passiv kö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
 
_________________ 
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S Ohlsson 6. Information om förskoleutbyggnad  
Registrator 

Solvig Ohlsson informerar om pågående och planerad förskoleutbyggnad. 
- Förskola Rödeby-Johannesberg, 3 avd + eventuellt ytterligare en.  
 Projektering  på gång. kan vara inflyttningsklart i början av 2007.  
- Skillingenäs förskola, beräknas klart februari 2006. 
- Jämjö, flytt av avdelning på  Ö Stationsvägen. Undersökes möjligheten av en  
 flytt till Folkets hus. Ytterligare utbyggnad i Jämjö kräver planändring. 
- Spjutsbygd, 3 avd + eventuellt ytterligare en. Kan vara klart hösten 2006 eller 
 början 2007. 
- Hästö. Står klart september 2006. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
_________________   
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 § 57 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Utdelning av stipendier ur Karlskrona skolväsendes  2005.129 046 
samfond för lärare. 2.000 kronor beviljade. 

 
Beslut om förskoleplacering pga familjeskäl i Sekretess 
Jämjö östra rektorsområde  
 
Beslut om förskoleplacering pga familjeskäl Sekretess 
i Jämjö östra rektorsområde  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2004.210 042 

P Olsson 
S Petersson § 58 
Kommunstyr. Budgetuppföljning per den 31 maj 2005  
Akten 

Delårsbokslutet per den 30 april 2005 visade att prognosen för barn- och ungdoms-
förvaltningen, helår, skulle sluta på ett nollresultat. Under maj månad har inget 
förändrats som skulle påverka prognosen utan förvaltningen prognostiserar fort-
farande att den budget som lagts för 2005 kommer att hållas. 

 
Förvaltningen kan dock se farhågor med en nollprognos i och med det att de medel 
som avsattes som reserv under kommunstyrelsen för skolskjuts till barn med växelvis 
boende har omprioriteras till annan verksamhet inom kommunen.  

 
Bland de övriga verksamheterna kan nämnas att bemanningsteamet prognostiseras gå 
något minus medan budgeten för friskolornas bidrag ger motsvarande överskott. 

 
Rektorsområdena  
Prognosen för rektorsområdena i sin helhet för 2005 är +/- 0 Mkr. 

 
Investeringsbudget 
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 2,9 Mkr till och med maj månad, 
har 1,3 Mkr använts. 

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta 

 
att godkänna budgetuppföljningen per maj månad 2005. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 
_______________   
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 2005.259 290 

 
 
P Olsson § 59 
S Ohlsson Projektering av förskola i Nättraby 
Tekn nämnd 
Tekn förv. Behovet av fler förskoleplatser i Nättraby är känt sedan länge. I dagsläget kan inte 
Akten alla familjer som önskar barnomsorg i Nättrabyområdet få detta, utan erbjuds 
 förskoleverksamhet på andra platser i kommunen. Dessutom expanderar villa-
 bebyggelsen kraftigt. 

 
Etablering av två förskoleavdelningar på Skillingenäs pågår och beräknas stå färdiga 
i början av år 2006. Denna utökning täcker dock inte behovet i området varför 
ytterligare förskoleplatser behövs. En förskoleavdelning finns idag tillfälligt i lokaler 
på Hallengrensvägen.  
 
En ändring av byggplan för Folkets Park (Fredriksdalsområdet, Nättraby) har 
genomförts för att tillåta en etablering av förskoleverksamhet inom fastigheten. 
Prognoser visar på behov av ytterligare två förskoleavdelningar samt permanenta 
lokaler för provisoriet på Hallengrensvägen, varför en projektering av tre 
förskoleavdelningar omgående bör genomföras. Projekteringen bör göras så att 
ytterligare förskoleavdelningar kan byggas till, när och om behov uppstår. 
 
En mycket preliminär kostnad för tre förskoleavdelningar beräknas ligga i intervallet 
8,5 – 12 miljoner kronor beroende på typ av kök, samnyttjande med föreningsliv och 
hur stor del av lokalerna som är nybyggnad respektive ombyggnad av befintliga 
lokaler. Detta innebär en årshyra på  890 000 – 1 250 000 kronor. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  hemställa hos tekniska nämnden att omgående uppdra till tekniska förvaltningen 
att genomföra projektering av förskolelokaler på Folkets Park i Nättraby enligt ovan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens junisammanträde. 
 
------------------------   
 
Ajournering 
 
Efter föredragningen begär Annicka Engblom (m) ajournering i två minuter, varefter 
sammanträdet återupptas. 
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Yrkande 
Borgerliga gruppen yrkar följande: 
1. avslag på förvaltningens att-sats 
2. att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen 
 att genomföra projektering av förskolelokaler på Folkets park i Nättraby om 
 två förskoleavdelningar samt 
3. att erbjuda Nättraby församling att bedriva förskoleverksamhet i egen regi.  
 
Roland Andréasson (s) och Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag och avslag på borgerliga gruppens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot borgerliga gruppens yrkanden. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Votering 
Annicka Engblom (m) begär votering. 
 
Voteringsproposition 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder förvaltningens 
förslag röstar ja, den som biträder borgerliga gruppens förslag röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland 
Andréasson (s), Jeanette Petersson (s), Marcel Abedini (mp), Jens Petersson (s), 
Jörgen Aronsson (s) och Mats Fagerlund (s). 
Följande 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 
 
att  hemställa hos tekniska nämnden att omgående uppdra till tekniska förvaltningen 
att genomföra projektering av förskolelokaler på Folkets Park i Nättraby enligt ovan- 
stående tjänstemannaförslag. 
 
Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
______________ 
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§ 60 
Övriga ärenden 
 
1. Klubben på Rosenfeldtskolan 
 
Marcel Abedini (mp) ställer frågor kring rykten att klubben på Rosenfeldtskolan 
kanske skall stängas. 
 
Solvig Ohlsson meddelar att några föräldrar hört av sig till miljöförvaltningen 
angående miljön på klubben. Barn- och ungdomsförvaltningen och miljö-
förvaltningen diskuterar f n föräldrarnas krav och de kostnader dessa kan föra med 
sig. 
 
Marcel Abedini yrkar att hänsyn skall tas till de elever som trivs och mår bra på 
klubben och inte enbart till dem som är allergiska. 
 
Solvig Ohlsson svarar att vi måste rätta oss efter arbetsmiljölagen i sådana här fall. 
 
Bo Palmgren (c) föreslår temporära lösningar via dispensansökan. 
_______________ 
 
 
2. Prova på verksamhet på Rosenholm 
 
Marcel Abedini (mp) ställer frågor om prova på verksamheten ute på Rosenholm, 
omfattningen av densamma och om det kommer att innebära några kostnader för 
föräldrarna. 
 
Förvaltningschefen meddelar att omfattningen av verksamheten till viss del beror på 
hur gamla barnen är. För de mindre barnen blir det kanske aktuellt med en gång per 
termin och för de äldre barnen två gånger per termin. Kostnaden skall ligga på 
rektorsområdena och inte på föräldrarna. Troligtvis kommer föreningarna att 
utrusta de olika verksamheterna med redskap och dylikt, som även kan lånas ut till 
besökande barn i prova på verksamheten. 
 
Jens Petersson (s) informerar om att föreningslivet är mycket intresserad av ett 
samarbete med skolorna.  
________________ 
                                                                                                                    
3. Utemiljön på förskolan Röd- och gulmyran på Gullberna Park 
 
Annicka Engblom (m) ställer frågor med anledning av föräldrarnas klagomål på   
utemiljön på förskolan Röd- och gulmyran. 
 
Solvig Ohlsson meddelar att föräldrarådet kommer att få skriftligt svar i nästa vecka. 
________________   
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forts § 60 
 
4. Närvaron vid nämndsammanträdena 
 
Med anledning av den dåliga uppslutningen på nämndsammanträdena uppmanar 
ordföranden samtliga partier i nämnden att förmedla detta budskap till sina 
respektive partimedlemmar med en uppmaning att leva upp till uppdraget som 
ledamot vad det gäller närvaron. Om ordinarie ledamot inte kan närvara på 
sammanträdet skall detta meddelas till nämndsekreteraren, som kallar in ersättare.   
 
________________ 
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§ 61  
Meddelanden 
 
Kammarrätten  i Jönköping 2003.464 042 
 Beslut i ärende angående barn- och 
 ungdomsnämndens beslut om tilldelning 
 av bidrag till fristående grundskolor och 
 fritidshem. 
 
Kommunstyrelsen  2004.210 042 
 § 78 
 Ombudgetering år 2005 samt direktiv för 
 treårsbudget 2006-2008 inkl förslag till 
 ombudgetering. 
 
Kommunstyrelsen 2004.210 042 
 § 104 
 Delårsbokslut per den 30 april 2005. 
 
Kommunfullmäktige 2005.101 102 
 § 68 
 Avsägelser av kommunala uppdrag. 
 Stefan Gullbing har den 22 maj 2005 avsagt 
 sig uppdraget som ersättare i barn- och 
 ungdomsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige  2005.253 007 
 § 73 
 Revisionsberättelse för år 2004 och beslut 
 om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
 nämnderna och de enskilda förtroendevalda 
 i dessa organ. 
 
Kommunfullmäktige  2004.210 042 
 § 79 
 Ombudgetering år 2005 samt direktiv för 
 treårsbudget 2006-2008. 
 
Kommunfullmäktige  2005.251 420 
 § 80 
  Miljöbokslut 2004. 
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Kommunfullmäktige 2005.250 005 
 § 81 
 Svar på motion om mobil telefoni. 
 
Kommunfullmäktige 2004.166 719 
 § 82 
 Svar på motion om inrättande av kommunal 
 barnombudsman. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2005.212 214 
förvaltningen                                             Yttrande under programrådsskedet över 
 detaljplan för Spandelstorp 5:4. 
 
_________________                                                                                                  
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§ 62 
Tack och sommarhälsning 
 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett bra samarbete under den 
gångna vårterminen som även innefattat ett bra debattklimat. Han tackar även 
förvaltningens tjänstemän för 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 den gångna vårterminen och önskar 
honom och hans familj en skön sommar. 
 
Annicka Engblom tackar ordföranden på borgerliga gruppens vägnar för den gångna 
terminen och önskar alla en glad sommar. 
 
________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 augusti 2005 
 
 
 
 

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 31 augusti 2005  
  
§ 63 Aktuell information 
 1. Information om ferieskolan samt sammanställning av betygs- 
  statistik år 9, 2005-09-08  
 2. Sjukfrånvaroinventering 
 
§ 64 Delegeringsärenden 
 
§ 65 Budgetuppföljning pr den 31 juli 2005 
 
§ 66 Projektledare med inriktning mot insatser för ökad hälsa i barn- och   
 ungdomsförvaltningen  
 
§ 67 Budet 2006 och planer för 2007-2008 
 
§ 68 Projektering av förskola i Rödeby, Johannesberg 
 
§ 69 handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot 
 olyckor – prestationsmål 
 
§ 70 Yttrande till Skolverket över ansökan om godkännande av och rätt till 
 bidrag för fristående grundskola i Karlskrona kommun 
 
§ 71 Yttrande över motionen Flexibla skollov 
 
§ 72 Yttrande över motion om tillbyggnad av gymnastiksalen i Tvings 
 skola 
 
§ 73 Yttrande över medborgarförslag om pensionärers medverkan i skolans 
 verksamhet 
 
§ 74 Yttrande över motionen Stöd till föräldrar förbättrar hälsan - återremiss 
  
§ 75 Yttrande över motionen Tydlig politisk vilja 
 
§ 76 Förslag till yttrande över motionen Utbildningsinsatser 
 
§ 77 Yttrande över motionen Det skall synas vad vi gör/inte gör 
 
§ 78 Yttrande över motionen Barn som kunskapskällor 
 



     
   31 augusti 2005   
 
 
 
§ 79 Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden år 2006 
 
§ 80 Kurser och konferenser 
 - Sammankomst barn- och ungdomsnämnden och chefsgruppen 
 
§ 81 Övriga ärenden 
 - Intagningsnämnden 
 
§ 82 Meddelanden 
 
_______________
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 15.15 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande närv t o m § 68 

 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s) närv beslutssmtr fr kl 12.45  

 Eva-Britt Dahlström (s) 
 André Gustavsson (s)  
 Jeanette Petersson (s) 
 Kajsa Söderstrand (s) 
 Johan Elofsson (m) 
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) fr o m § 64 

 Bo Palmgren (c)  
 Arto Valtonen (v) fr o m § 65 
 Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Jens Sjösten (s) föredragn + §§ 69-82  
 Per Gerdstigen (m) §§ 64-82 

 
Ersättare Jens Sjösten (s) §§ 63-68 

 Jörgen Aronsson (s) 
 Claes Nedfors (s) 
 
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 
 
Övriga närvarande Gunilla Ingestad utredare 
 Anders Giheden rektor/Wämö rektorsområde  
 
Utses att justera Bo Palmgren   
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-09-08 kl 16.00   
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 63-82 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat.  
 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-09-09 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 63   
Aktuell information 
  2005.337 609  

A Giheden 1. Information om ferieskolan samt sammanställning av betygsstatistik  år 9, 
G Ingestad 2005       
P Olsson 
A Eklund Gunilla Ingestad informerar om niornas avgångsbetyg. 
Akten Vid vårterminens slut 2005 saknade 79 elever av totalt 669 i kommunala skolor 
 betyg i ett eller flera basämnen, vilket motsvarar 11,8 %. I friskolorna saknade 3  
 av 81 elever betyg i ett eller flera basämnen, vilket motsvarar 3,7 %. 

Sammantaget motsvarar detta 10,9 %. 
En mycket stor förbättring av elevernas höstterminsbetyg har skett. 
 
I  årets sommarskola deltog 30 elever, 28 från den kommunala skolan och 2 från 
friskolorna. Dessutom deltog några elever från år 8. 
 
Resultatet efter betygsprövningar under sommarlovet blev att 9,1 % av eleverna 
saknade betyg i ett eller flera basämnen.  
 
19 elever fick godkänt i ett eller flera ämnen, 10 fick inte godkänt och 1 elev hade 
redan godkänt, men ville försöka förbättra sitt betyg.  
 
En mycket stor grupp av de elever som inte fick godkänt kommer från andra länder 
och behöver ett år på IV-programmet för att intensifiera basämnena. Det finns även 
en stor grupp som pga sociala skäl behöver ett år på IV-programmet.  
Några elever väljer att gå om år 9 och några börjar på gymnasiesärskolan. 
 
Anders Giheden, ansvarig rektor för ferieskolan ger även en information om utfallet 
av denna under vårterminen. Under sportlovet deltog 35 elever i undervisningen. 
Mellan februarilovet och fram till påsk anordnades undervisning två eftermiddagar i 
veckan. Under påsklovet anordnades undervisning på förmiddagarna med 35 
deltagande elever. Därefter har sammanlagt 9 dagars undervisning skett fram till den 
30 maj. 
 
Både Anders Giheden och Gunilla Ingestad påtalar att frivilligheten är viktig för 
eleverna samt att komma i ny miljö med nya kamrater. Små undervisningsgrupper 
ger utökade möjligheter till individuell undervisning. Eleverna koncentrerar sig på 
ett eller flera ämnen. Kontinuerlig kontakt och samarbete med hemskolan sker. 
 
Förvaltningschefen framhåller att målsättningen är att genom olika åtgärder etappvis 
sänka andelen icke godkända betyg. 
Utvecklingschefen redovisar de nya åtgärder, undervisningsmetoder och olika 
utbildningar som skall ge ökade möjligheter att tidigt hjälpa de barn som har svårt att 
nå målen. 
___________________ 
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L Dehlin 2. Sjukfrånvaroinventering 2005.119 026 
Akten 

Lena Dehlin informerar om sjuktalen inom förvaltningen under tiden januari – mars 
och april – juni 2004 respektive 2005 samt sjukdagar i olika åldersintervaller under 
samma tid. Vidare informeras om sjukdagar per anställd och månad i en jämförelse 
mellan år 2002, 2003, 2004 och fram till och med juni 2005. 
 
________________ 
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 § 64 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Lönetillägg för samordnaruppdrag vid Vedebyskolan 2005.289 024 
under tiden 2005-07-01 – 2006-06-30. 
 
Beslut om ersättare för förvaltningschefen under 2005.290 023 
vecka 27, 29, 30 och 31 2005. 
 
Beslut om ersättare för förvaltningschefen under  2005.328 023 
tiden 2005-08-17 – 08-19. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som rektors- 
assistent vid Trossö samverkansområde under tiden 
2005-07-01 – 09-30. 
 
Beviljande av fondmedel ur Palenska fonden att 2005.129 046 
användas till en festival för 230 barn vid fritidshemmen 
i Rödeby. 
 
Lönetillägg för tjänstgöring med placeringsarbetet i 2005.271 024 
Trossö och Wämö rektorsområden under tiden  
2005-05-17 – 07-01. 
 
Fortsatt lönetillägg för CJ under tiden 2005-06-28 2005.281 024 
-- 06-30. 
 
Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare 2005.283 024 
under tiden 2005-05-01 – 12-31. 
 
Lönetillägg för planerings- och schemaarbeten 2005.282 024 
under tiden 2005-07-01 – 12-31. 
 
Lönetillägg för uppdrag som samverkansansvarig 2005.280 024 
vid Gullvivans förskola under tiden 2005-08-01 – 
12-31. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid 2005.295 024 
Vedebyskolan under tiden 2005-08-15 – 06-03-31.  

 
Lönetillägg för uppgifter som centralt placerad 2005.303 024 
ekonom under tiden 2005-07-01 – 12-31. 
 



    31 augusti 2005  6  
 
 
 
 
forts § 64 
 
Anställningsavtal för tillfällig tjänstgöring som 2005.315 023  
assistent 2005-06-01, dock längst t o m 2005-08-31. 
 
Ledighet för elev i år 9 vid Vedeby rektorsområde Beviljas. 
under tiden 2005-06-10 – 08-28 för utlandsresa. 
 
Anhållan om möjlighet att få gå om skolår 6 för pojke Beviljas. 
i år 6. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2004.210 042 

P Olsson § 65   
S Petersson Budgetuppföljning per den 31 juli 2005 
Kommunstyr. 
Akten Delårsbokslutet per april 2005 visade att prognosen för barn- och ungdoms-
 förvaltningen, helår, skulle sluta på ett nollresultat. Sommarmånaderna har inte 
 påverkat den prognosen negativt utan förvaltningen prognostiserar fortfarande att  

den budget som lagts för 2005 kommer att hållas. 
 
Bland verksamheterna kan nämnas att bemanningsteamet prognostiseras gå något 
minus medan budgeten för friskolornas bidrag ger motsvarande överskott. 
 
Rektorsområdena  
Prognosen för rektorsområdena i sin helhet för 2005 är +/- 0 Mkr 
 
Investeringsbudget 
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 4 Mkr till och med juli månad, har  
2,6 Mkr använts. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
 
att godkänna budgetuppföljningen per juli månad 2005. 
 
---------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta 
 
att godkänna budgetuppföljningen per juli månad 2005. 
 
_______________ 
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  2005.336 023 
 
§ 66 

P Olsson Projektledare med inriktning mot insatser för ökad hälsa i barn- och 
E Magnusson- ungdomsförvaltningen 
Larsson 
S Petersson Bakgrund 
Akten Barn – och ungdomsförvaltningen har sedan flera år tillbaka prioriterat insatser för 
 att sänka sjukfrånvaron i verksamheten. Ett nära samarbete med försäkringskassan, 
 kommunhälsan och de fackliga organisationerna har bidragit till att nya metoder för 
 att sänka sjukfrånvaron kunnat provas och utvärderas för såväl individer som 
 grupper.  

En inventering av samtliga sjukskrivna i förvaltningen genomfördes under våren 
2005.  Resultatet sammanställs och analyseras i syfte att minska sjuktal och att 
identifiera de insatser som krävs.  
 
Förslag till åtgärder 
Förvaltningen avser att projektanställa en person med början hösten 2005 som 
kontinuerligt tar individuell kontakt med dem som varit frånvarande från arbetet pga 
sjukdom mer än 10 arbetsdagar. Syftet är att korta tiden för sjukfrånvaro, att öka 
möjligheten att komma tillbaka i arbete och att erbjuda snabbare rehabiliterings-
möjligheter.  
 
Arbetet skall ske i nära samarbete med rektor/närmaste chef, kommunhälsan och 
försäkringskassan tillsammans med den enskilde medarbetaren.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn– och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att tillskjuta 170 tkr ur nämndens reserv 2005 till ovanstående projektledare. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
 
------------------- 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar avslag på 
tjänstemannaförslaget och yrkar att arbetsuppgifterna skall lösas inom nuvarande 
organisation. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på 
borgerliga alliansens förslag. 
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Propositionsordning  
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot borgerliga alliansens förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder förvaltningens 
förslag röstar ja, den som biträder borgerliga alliansens avslagsyrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland 
Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), André Gustavsson (s), Jeanette Petersson 
(s), Kajsa Söderstrand (s), Arto Valtonen (v). 
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Kerstin Ekberg- 
Söderbom (fp), Bo Palmgren (c), Per Gerdstigen (m). 
Följande avstår från att rösta: Marcel Abedini (mp). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 avstår-röst 
beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att tillskjuta 170 tkr ur nämndens reserv 2005 till  projektledare med inriktning mot 
insatser för ökad hälsa i barn- och ungdomsförvaltningen. 
 
Särskilt yttrande 
Borgerliga alliansen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet. 
 
_________________  
 



Barn- och ungdomsnämnden    2005-08-31 
 
Ärende3: Projektledare med inriktning mot insatser för ökad hälsa i Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
 
 
Särskilt yttrande 
 
Vi i Alliansen vill understryka att vi till fullo stöder idén om snabb samt kontinuerlig kontakt med den 
sjukskrivne. Framgångsrika exempel ifrån bl.a. Affärsverken visar tydligt att kontinuerligt stöd från 
arbetsgivare och arbetskamrater minskar sjukskrivningstiden och även påverkar korttidsfrånvaron i 
positiv riktning. 
  
Vår invändning mot förslaget om anställning av en projektledare grundar sig inte på finansieringen av 
arbetsuppgiften, utan den rent organisatoriska. Alliansen har sedan länge förespråkat 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. 
 
Vi är av den meningen att den sjukskrivne har bäst behållning av att bli kontaktad av sin rektor och 
sina närmaste medarbetare istället för en centralt placerad, kanske för den sjuke helt obekant person. 
Därför anser vi att förstärkningen resursmässigt och personellt ska tillfalla rektorsområdena. 
 
 
 
För Allians för Karlskrona 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Petersson (fp) 
 
Andreas Reinholdson (kd)   Bo Palmgren (c) 
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 2005.234 042 

P Olsson § 67 
S Petersson Budget 2006 och planer för 2007-2008 
A-C Östbergh 
Kommunstyr. Förutsättningar 
Akten Grundförutsättningar i budgetdirektiven från kommunfullmäktige är att de 
 ekonomiska ramar som tilldelats nämnden i den av fullmäktige beslutade 
 treårsbudgeten för 2004-2007, också skall gälla som underlag för arbetet med 
 treårsbudgeten 2006-2008. 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 tilläggsförslag, enstaka åtgärder av kvalitetsförbättrande karaktär som 
 bedöms som ytterst angelägna. Tilläggsförslag skall redovisas i angelägenhets-
 ordning.  

Budgetdirektiven omfattar också ett antal att-satser med uppdrag som skall klaras 
inom den tilldelade budgetramen. Barn- och ungdomsnämnden berörs främst av att-
satserna 24, 25 och 26. Förvaltningen redovisar möjligheterna att uppfylla kraven 
eller innehållet i att-satserna i direktiven. 
Budgetförslag 
Budgeten omsluter för närvarande 872 mkr, varav kommunbidraget utgör 783 mkr. 
Detta efter extra tillskott av medel från reserv till förskoleutbyggnad 2005. 
2006 års ökningar av statsbidragen för att öka personaltätheten i skolan 
”Wärnerssonpengar” respektive personalförstärkningar i förskolan 
”Hallengrenpengar”, är inte inräknat i barn- och ungdomsnämndens budgetram för 
2006. 
 
Bokslutet för 2004 uppvisade ett positivt resultat om 0,1 mkr. Årets första 
budgetuppföljning 2005-02-28  samt delårsbokslutet 2005-04-30 visar på en budget i 
balans. Under hösten kommer, förutom arbetet med framtagandet av internbudgeten , 
en fortsatt översyn av nuvarande resursfördelningsmodell att göras. 
  
Volym- och efterfrågeförändringar redovisas, dels befolkningsprognos för åren 2004-
2014 och dels ökning/minskning i förhållande till 2004. 
Prognos över antalet elever i grundskolan, efterfrågan och volymförändringar samt 
prognos för elevutvecklingen i friskolor redovisas. 
 
Kommentarer ges till verksamheterna: 
- förskola 
- grundskola 
- särskola 
- utveckling-förnyelse; kvalitetsarbetet, informationsteknik, jämställdhetsarbete, 
 seniorer i skolan, elevhälsa och lärande m m 
- personal; insatser för att sänka sjuktalen, rekrytering, personalförsörjning, 
 ledartäthet, ledarskola   
- planering för 2007-2008.  
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 Sammanfattning 
Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2005. 
 
Budgeten präglas av utbyggnad av förskolan och ekonomisk anpassning i 
grundskolan. Det finns ett stort antal områden där systematiskt förbättringsarbete, 
projekt eller ny verksamhet bedrivs, som är kvalitetshöjande. Det systematiska 
kvalitetsarbetet, jämställdhetsarbetet, hälsofrämjande skola, IT i undervisningen 
och kommunikation mellan elever-lärare-föräldrar, satsningar på special- och social- 
pedagoger, ferieskola, skrivläger, matematikambassadörer, NTA, idrottssatsningar 
inom skola och barnomsorg, seniorverksamhet, deltagande i nationella nätverk, 
integration särskola/grundskola är en del av dem.  
 
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 områden utifrån eventuella olikheter i förutsättningar. Detta i enlighet med de 
principer som introducerades i resursfördelningen för 2005.  
 
I förvaltningens arbete för ökad hälsa, är det angeläget att under 2006 möta anställda 
som går in i sin andra sjukskrivningsvecka och erbjuda tidiga åtgärder. Det är också 
viktigt att hälsofrämjande åtgärder, aktiviteter och kontinuerlig utbildning erbjuds 
all personal. 
Insatser kommer att göras för att förebygga framtida rekryteringsproblem av 
personalgrupper där utbildningsvolymerna är låga i förhållande till avgångarna. 
 
Tilläggsförslag till barn- och ungdomsnämndens budget omfattar volymförändringar 
i förskolan, planering för en skola inom Rosenholmsområdet och ökade kostnader för 
skolskjutsupphandling – totalt 19,5 mkr 2006.  
 
TjänstemannaförslagTjänstemannaförslag   
BarnBarn --   och ungdomsnämnden föreslås besluta och ungdomsnämnden föreslås besluta   
  
attatt   godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2006 
och planer för 2007-2008.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde.  
 
Protokollsanteckning 
Annicka Engblom (m) meddelar att borgerliga gruppen kommer att lämna eget 
budgetförslag vid nämndens sammanträde. 
 
------------------------  
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Yrkanden 
Annicka Engblom (m) redovisar borgerliga alliansens förslag till budget och yrkar 
bifall till detsamma. 
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till borgerliga alliansens förslag. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar avslag på borgerliga alliansens förslag och bifall till  
tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer borgerliga alliansens förslag till budget mot 
tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder tjänste- 
mannaförslaget röstar ja, den som biträder borgerliga alliansens förslag röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland 
Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), André Gustavsson (s), Jeanette Petersson 
(s), Kajsa Söderstrand (s), Arto Valtonen (v). 
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Kerstin Ekberg- 
Söderbom (fp), Bo Palmgren (c), Per Gerdstigen (m). 
Följande avstår från att rösta: Marcel Abedini (mp). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 avstår-röst 
beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
attatt   godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2006 
och planer för 2007-2008.  
 
Reservation 
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget budgetförslag, vilket bifogas 
protokollet. 
 
Särskilt yttrande 
Marcel Abedini (mp) avser att lämna särskilt yttrande. 
 
_________________   



Ärende 6: Budget 2006               2005-08-24 
 
 
 
 
 

Alliansens förslag till budget för Barn- och Ungdomsnämnden 
2006 och planer för 2007-2008 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



Inledning 
 
Kunskap och kreativitet har alltid haft en avgörande betydelse för människan och för 
samhällets utveckling. Barn och ungdomar har en naturlig nyfikenhet att lära sig nya 
saker. Vi i Alliansen vill kunna erbjuda en förskola och en skola där lek och lust att lära, 
kunskap och bildning är värdefulla begrepp. 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 begrepp för oss är ständiga förbättringar. Med det menar vi att varje enhet 
och individ ska ges verkliga förutsättningar att kunna sträva efter detta. Förutsättningar 
som bl.a. en väl fungerande och flexibel organisation, lättfattliga, utvärderingsbara 
kvalitetsmål och tillräckliga resurser. 
 
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. 
 
 
De tidiga åren 
 
Det är med stor glädje vi kan konstatera att födelsetalen i kommunen är fortsatt stora. Rätten att välja 
barnomsorg för föräldrarna till dessa nya kommunmedborgare 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 i Alliansen delar inte majoritetens uppfattning om en snabb, enbart kommunal 
utbyggnad av barnomsorgen som en lösning på efterfrågan. Vi vill möjliggöra för såväl 
föräldrar och personal som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov. 
För öppna den möjligheten behövs ett annat resursfördelningssystem. Genom att införa 
en barnomsorgspeng med möjlighet att välja omsorg skapas långsiktiga regler. Vårt 
förslag till resursfördelning är att låta skattepengarna utan omvägar gå direkt till den 
omsorgsform föräldrarna själva 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. 

 
 
 
 



Kunskaper i centrum 
 
Ett avgörande problem i den svenska skolan är att kunskapsmålen har kommit i 
skymundan av andra mål och att lärarnas kompetens och auktoritet har undergrävts. 
Samtidigt visar forskning och erfarenhet att tydligt fokus på elevernas 
kunskapsinhämtning och goda lärarkunskaper är avgörande för ett gott resultat. Fler 
elever kan lära sig mer i skolan än vad som är fallet idag. Ingen elev ska behöva lämna 
grundskolan med bristande baskunskaper på grund av bristande individanpassning. 
Varje elev ska därför ha rätt till den undervisning och den form av undervisning som gör 
att de kan utvecklas och tillgodogöra sig grundkunskaper utifrån sina egna 
förutsättningar. Skolans anpassning till den enskilde eleven har speciellt stor betydelse 
för dem i behov av särskilt stöd, t.ex. barn och elever med funktionshinder, sociala 
problem, bristande motivation, men också barn och elever med särskilt goda 
förutsättningar att lära. Kärnan i den borgerliga skolpolitiken är därför att sätta 
kunskaperna i centrum.  
 
Hur ligger det då till med elevernas kunskaper? En analys av genomsnittligt meritvärde* 
för eleverna i år 9, sedan det nya betygsystemet infördes 1998, visar på en liten men 
stadig uppgång i riket (se tabell 1). Det ska nämnas i sammanhanget att dessa siffror 
gäller jämförelse svenska skolor emellan och inte gentemot andra länders. För Karlskona 
kommuns skolor ser vi tyvärr en successiv försämring av resultaten under samma 
period. Från att ha legat över riksgenomsnittet vid mätningarnas början sjunker 
resultaten.  
 
Tabell 1 
Genomsnittligt 
meritvärde 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Riket 201,2 202,1 202,9 202,9 204,5 205,4 206,9 
Karlskrona kommun 203,6 202,6 200,7 199,1 197,2 200,6 200,4 
varav friskolorna 224,2 227,3 225,7 227,5 227,7 222,3 225,9 
 
* Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15, MVG=20). 
Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett 
ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifter från Skolverkets statistik. 
 
 
Vad beror detta på? Vi i Alliansen menar att den största förklaringen ligger i att 
Karlskrona kommun sedan flera år släpar efter med ökade resurser till 
skolverksamheten. Under en lång följd av år har majoriteten valt att satsa stora resurser 
på utbyggnad av den kommunala barnomsorgen. Det är inte rätt att eleverna i våra 
skolor genom neddragningar på resurser och därmed kvalité ska behöva klä skott för 
otillräcklig, statlig medelstilldelning till barnomsorgen (maxtaxa och rätten till förskola 
för barn till arbetslösa och föräldralediga). Det negativa gapet mellan kommunens 
totalbidrag per elev och den genomsnittliga medelstilldelningen i riket har stadigt ökat 
(se tabell 2). 
 
Tabell 2 
Totalkostnad (kr/elev) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 

Riket 53.400 55.300 59.200 62.500 64.700 
Karlskrona kommun 48.300 50.000 52.400 54.600 57.200 
Differens -5.100 -5.300 -6.800 -7.900 -7.500 



 
 
Detta innefattar även de tilldelade medel som avser undervisningskostnader och som 
alltså direkt påverkar den enskilde eleven (se tabell 3). Med den nuvarande inriktningen 
i majoritetens budget kommer detta gap att öka ytterligare. Vi i Alliansen menar att det 
måste vara tvärtom - det behövs satsningar inom skolan.  
 
 
Tabell 3 
Undervisningskostnad 
(kr/elev) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Riket 26.500 27.800 29.900 32.100 33.200 
Karlskrona kommun 25.300 26.300 28.100 28.900 30.100 
Differens -1.200 -1.500 -1.800 -3.200 -3.100 
 
 
 

• Under planperioden 2006-2008 föreslår Alliansen att rektorsområdenas 
resurstilldelning förstärks med sammanlagt 24 miljoner kronor så att 
kvalitén i undervisningen inte äventyras 

 
 
Organisation och resursfördelning 
 
Inom Alliansen har vi har länge efterlyst en ordentlig genomlysning av nuvarande 
organisationsstruktur för att finna mer effektiva och flexibla sätt att bedriva 
verksamheten. Alliansen förespråkar 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.  
 

• 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 Barn- och ungdomsnämnden även i skolan inför ett nytt sätt att 
fördela resurserna på, där grunden för de medel en skola får baseras på det antal barn 
som väljer att gå där. Vi vill på detta sätt åstadkomma korta beslutsvägar samtidigt som 
resurserna går direkt ut till enheterna. 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 på detta sätt också 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. 
 

• Vi föreslår därför kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och 
Ungdomsnämnden att med början från den 1 januari 2008 införa en 
skolpeng enligt Alliansens förslag 

 



• För att tydliggöra medelstilldelningen till grundskolan respektive 
barnomsorgen föreslår vi att Barn- och ungdomsförvaltningen får i 
uppdrag att från och med den 1 januari 2006 särredovisa kostnaderna för 
de båda verksamheterna. 

 
 
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 vidare att utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en 

effektivare organisationsstruktur innefattande ledning och administration 
och återkomma med förslag om dessa till nämnden i november. 

 
Förändringarna av ledningsstrukturen enligt Alliansens förslag föreslås ske i och med 
halvårsskiftet 2007. 
 
Lokaler 
 
Den demografiska minskningen av elever sammantaget med de elever som väljer 
friskolor har lett till överytor inom den kommunala skolorganisationen. Upp- och 
nedgång i elevantal är inget nytt fenomen, men vad som behöver förstärkas är 
möjligheten för den enskilda skolan att hantera sin egen lokalplanering. 
 
Vi i Alliansen har länge fört fram det nödvändiga i 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 verklig möjlighet att effektivt utnyttja 
både resurser och lokaler. Rektorer och personal kan göra sina bedömningar och 
prioriteringar av de investeringar dom 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 finns många, goda 
exempel i andra delar av landet, där andra verksamheter än skolrelaterade sådana 
kunnat inhysas i övertaliga lokaler. 
 

• Alliansen föreslår således att Barn- och Ungdomsförvaltningen ges i 
uppdrag att göra en översyn av hyreskostnaderna av sina lokaler och 
därefter genomföra förhandling med Tekniska förvaltningen så att 
hyrorna motsvarar faktiskt marknadsvärde.  

 
 
 
 
 
 



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 barnomsorgens och 
skolans 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 verkligt 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 förskola eller skola föräldern eller eleven valt. Det leder 
också till att beslutsvägarna blir kortare. 
 
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) 
 
 
 
 
Andreas Reinholdson (kd)  Bo Palmgren (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2006 
 
2. att uppdraga åt förvaltningen se över hyressättningen av sina lokaler och 

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

 
3. att utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en effektivare 

organisationsstruktur innefattande ledning och administration enligt 
Alliansens förslag 

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

införa en barnomsorgspeng med början från den 1 januari 2006 
 
5. att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt Barn- och Ungdomsnämnden att med 

början från den 1 januari 2008 införa en skolpeng enligt Alliansens 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 uppdra åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som 

behövs med anledning av Alliansens förslag 
 
8. att i övrigt bifalla förvaltningens förslag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tilläggsförslag till Barn- och ungdomsnämndens budget  
 
Med anledning av ovan förda resonemang och lagda förslag kring kunskapsnivåer och 
kvalitetssatsningar, föreslår Alliansen en resursförstärkning till rektorsområdena enligt nedan. Denna 
sannerligen angelägna satsning bedöms dock inte rymmas inom nuvarande tilldelad anslagsram, 
varför det läggs som ett tilläggsförslag.  
 
 2006 2007 2008 
Skolskjutsupphandling 1.000 2.000 2.000 
Resursförstärkning RO 8.000 16.000 24.000 
 
Summa tilläggsförslag            9.000                     18.000     26.000 
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  2005.72 290 
§ 68 

P Olsson Projektering av förskola i Rödeby, Johannesberg 
S Ohlsson 
Teknisk nämnd Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2005-02-23 (§17) om projektering av tre 
Tekn förv. förskoleavdelningar i Rödeby på fastigheten Johannesberg 1:1. Projekteringen skulle 
Akten göras på ett sådant sätt att en fjärde avdelning skulle kunna byggas till vid behov. 

 
Under våren har ytterligare barn kommit in i kön med önskemål om placering i 
Rödeby varför projektering av den fjärde avdelningen bör vara med från början. 
Dessutom går en dagbarnvårdare i Rödeby i pension under 2006. 
 
I dagsläget finns 30 oplacerade barn i kö tom april 2006 med önskemål om placering 
i Rödeby. Utöver det finns 12 barn som har Rödeby som andra eller tredje 
köalternativ.  

 
De 25 nya tomter som nu är till försäljning på Johannesberg i Rödeby har varit 
föremål för stort intresse, vilket sannolikt också kommer att öka efterfrågan på 
förskoleplatser i Rödeby. 
 
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning beräknar hyreskostnaden för fyra 
avdelningar till ca 1 300 000 kronor per år. 
Förskolan beräknas kunna stå klar för inflyttning januari 2007.  

 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
projektera fyra nya förskoleavdelningar i Rödeby, Johannesberg 1:1 

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
 
----------------------- 

 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar som tilläggsattsats 
att nämnden erbjuder Rödeby församling att driva förskola i församlingens regi. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på borgerliga alliansens tilläggsyrkande. 
 
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
projektera fyra nya förskoleavdelningar i Rödeby, Johannesberg 1:1. 
 
Reservation 
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
_________________ 
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  2005.252 178  
§ 69 

P Olsson Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 
S Ohlsson - prestationsmål  
Kommunstyr. 
Akten Bakgrund 

Den 1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Lagen 
ersatte den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1102). Syftet med lagen om skydd 
mot olyckor är att färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Samtidigt 
skall lagen förbättra möjligheterna för enskilda, kommuner och statliga myndigheter 
att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem. 
I 3.kap.3§ lag om skydd mot olyckor anges att ”En kommun ska ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet....” 
 
En tjänstemannagrupp sammansatt av representanter från kommunens förvaltningar 
och bolag har under 2004 arbetat med att ta fram ”Handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor”.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vi sitt sammanträde den 26 maj 2005 § 77  
att  uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att besluta om s.k. 
prestationsmål med föreliggande handlingsprogram som grund.  
 
I det framtagna förslaget till handlingsprogrammet finns följande säkerhetsmål: 
Brand 
1 . Antalet bränder i kommunen skall kontinuerligt minska. 
2. Inga personer skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. 
3. Förlusterna av ekonomiska eller kulturella värden till följd av brand skall 
kontinuerligt minska. 
4. Inga explosionsolyckor skall inträffa. 
Drunkning 
5. Inga personer skall drunkna till följd av olycksfall. 
Fallolyckor 
6. Antalet fallolyckor med allvarliga skador eller dödsfall som följd skall 
kontinuerligt minska. 
Försvinnande 
7. Personförsvinnande skall förebyggas. 
Utsläpp av farliga ämnen 
8. Antalet olyckor där farliga ämnen är inblandade skall kontinuerligt minska. 
9. Konsekvenserna vid olyckor där farliga ämnen är inblandade skall minimeras. 
Trafikolyckor 
10. Antalet trafikolyckor i kommunen skall kontinuerligt minska. 
11. Inga personer skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av trafikolycka. 
Ras/skred 
12. Inga personer skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av ras och skred. 
13. Förluster av ekonomiska eller kulturella världen till följd av ras och skred skall 
förebyggas. 
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Väderrelaterade olyckor (stormskador, översvämning m.m.) 
14. Inga personer skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av olyckor som 
orsakas av väderförhållanden. 
15. Förluster av ekonomiska eller kulturella värden till följd av olyckor som orsakas 
av väderförhållanden skall förebyggas. 
Vattenskador 
16. Förluster av ekonomiska eller kulturella värden till följd av vattenskador skall 
förebyggas. 
 
Förslag till prestationsmål för barn- och ungdomsförvaltningen/nämnden  
är framtaget av den tjänstemannagrupp som arbetat med att ta fram handlings-
programmet. (Ytterligare prestationsmål finns för andra förvaltningar/bolag). 
 
Prestationsmålen omfattar: 
- skolans simundervisning 
- trafikkunskap 
- utredning av säkerhetsåtgärder i skolskjutsar 
- åtgärder för att minska antalet mopedolyckor bland ungdomar 
- översyn av skolbussangöringar vid skolor och förskolor 
- rutiner för att förhindra att personer som omfattas av skol- och omsorgsverk- 
 samhet försvinner. 

 
Vidare ska Barn- och ungdomsförvaltningen/nämnden delta i arbetet omkring andra 
säkerhetsfrågor som berör nämndens verksamhetsområden men som samordnas av 
andra förvaltningar t.ex. oskyddade trafikanter, anlagda bränder i/vid skolor och 
förskolor, systematiskt brandskyddsarbete, översyn av skolvägar och trafikmiljöer 
samt information och kampanjer omkring ökat reflex- och cykelhjälmsanvändande. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden att besluta  
 
att  följande prestationsmål ska gälla:  
 
1. Genom skolans simundervisning skall minst 95% av samtliga elever i år 5 kunna 
simma 150 m bröstsim och 50 m ryggsim.           
 
2. Minst 90% av eleverna i grundskolan skall årligen genomgå utbildning i 
trafikkunskap.    
 

 3. Barn som omfattas av den kommunala barnomsorgen skall då de vistas i trafiken 
 vara utrustade med varselväst.               
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4. En utredning av säkerhetsåtgärder i skolskjutsar skall genomföras. Utredningen 
skall visa på möjligheterna att vid upphandling ställa krav på: 
- krav på dubbdäck för lätta fordon 
- krav på minst 3 mm mönsterdjup 
- förbud för föraren mot att tala i mobiltelefon under färd. 
Utredningen ska ske i samverkan med handikappförvaltningen.        

 
 5. Ett åtgärdsprogram för att minska antalet mopedolyckor bland ungdomar tas fram.   

Bör ske i samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen, utbildnings-
förvaltningen, Polis och Vägverket.                                              

                                                                                          
 6. Översyn av skolbussangöringar vid skolor och förskolor skall göras. Bör ske i  

samverkan mellan samhällsbyggnads-, tekniska-, handikapp- samt barn- och    
ungdomsförvaltningen.     

 
 7. Rutiner för att förhindra att personer, som omfattas av kommunens skol- eller 
 omsorgsverksamhet, försvinner skall finnas.        

 
Vidare föreslås nämnden besluta  

 
att  Barn- och ungdomsförvaltningen ska delta i arbetet omkring andra 
säkerhetsfrågor som berör nämndens verksamhetsområden men samordnas av andra 
förvaltningar.               

 
Yrkanden 
Kajsa Söderstrand (s) yrkar följande tillägg till punkt 2:  
att personal, föräldrar m fl som vistas i barnens trafikmiljö regelbundet, en gång/år, 
diskuterar denna. 
 
Jens Sjösten (s) yrkar att mopedutbildning/förarbevis dvs praktisk/teoretisk 
utbildning anordnas. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller detsamma. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Kajsa Söderstrands tillägg till punkt 2. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla tillägget. 
 
Jens Sjöstens förslag kommer att behandlas i förslaget till uppföljning som 
kommer att presenteras på nämnden i september. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden  har sålunda beslutat 
  
att  följande prestationsmål ska gälla:  
 
1. Genom skolans simundervisning skall minst 95% av samtliga elever i år 5 kunna 
simma 150 m bröstsim och 50 m ryggsim.           
 
2. Minst 90% av eleverna i grundskolan skall årligen genomgå utbildning i 
trafikkunskap. Personal, föräldrar m fl som vistas i barnens trafikmiljö skall 
regelbundet, en gång/år, diskuterar denna.    
 

 3. Barn som omfattas av den kommunala barnomsorgen skall då de vistas i trafiken 
 vara utrustade med varselväst.               

 
4. En utredning av säkerhetsåtgärder i skolskjutsar skall genomföras. Utredningen 
skall visa på möjligheterna att vid upphandling ställa krav på: 
- krav på dubbdäck för lätta fordon 
- krav på minst 3 mm mönsterdjup 
- förbud för föraren mot att tala i mobiltelefon under färd. 
Utredningen ska ske i samverkan med handikappförvaltningen.        

 
 5. Ett åtgärdsprogram för att minska antalet mopedolyckor bland ungdomar tas fram.   

Bör ske i samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen, utbildnings-
förvaltningen, Polis och Vägverket.                                              

                                                                                          
 6. Översyn av skolbussangöringar vid skolor och förskolor skall göras. Bör ske i  

samverkan mellan samhällsbyggnads-, tekniska-, handikapp- samt barn- och    
ungdomsförvaltningen.     

 
 7. Rutiner för att förhindra att personer, som omfattas av kommunens skol- eller 
 omsorgsverksamhet, försvinner skall finnas.        

 
Vidare har nämnden beslutat  

 
att  Barn- och ungdomsförvaltningen ska delta i arbetet omkring andra 
säkerhetsfrågor som berör nämndens verksamhetsområden men samordnas av andra 
förvaltningar.               
 
________________
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 2005.189 631 
§ 70 

P Olsson Yttrande till Skolverket över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag  
S Petersson för fristående grundskola i Karlskrona kommun.  
A Ottosson 
Skolverket Galären Utbildningar AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag 
Akten till en fristående grundskola (år 6) i Karlskrona kommun från och med läsåret 
 2006/2007. 

Barn- och ungdomsnämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Sammanfattning av ansökan 
Friskolan Galären omfattar idag år 7 t o m år 9. Ansökan avser start av år 6 i 
grundskola med  40 elever första året. Därefter utökas verksamheten med 20 elever 
nästkommande läsår och 30 året därpå för att läsåret 2008/09 omfatta 90 elever.  
I ansökan redovisas: 
- Elevprognos 
- Skolans verksamhet och pedagogik 
- Uppföljning av elevernas kunskaper 
- Betyg  
- Antagningsvillkor 
- Skolans ledning och personal 
- Undervisning i modersmål och svenska som andra språk 
- Lokaler.  
 
Konsekvenser vid godkännande av och rätt till bidrag för fristående grundskola 
i Karlskrona kommun.  
Karlskrona kommun arbetar kontinuerligt med att anpassa organisation efter 
friskoleetableringar som skett under de senaste åren. 
 
En konsekvens av ytterligare en årskurs vid Galären skulle kunna innebära att den 
kommunala skolan drabbas negativt med anledning av att 7 av 10 elever i befintliga 
friskolor kommer från centralortens samverkansområden. Långsiktigt kan service-
nivån och närheten till den kommunalskolan påverkas negativt.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   till skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan.  
 

 Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
 
----------------- 
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Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar  
att de två sista meningarna i stycket ”Konsekvenser vid godkännande av och rätt 
till bidrag för fristående grundskola i Karlskrona kommun” i yttrande från 
förvaltningen strykes. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot borgerliga alliansens förslag 
avseende konsekvensbeskrivning. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda besluta 
 
att   till skolverket lämna yttrande i enligt med ovan  redovisat tjänstemanna- 
förslag.  
 
Reservation 
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
_________________
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 2005.171 608 

P Olsson § 71 
A Eklund Yttrande över motionen Flexibla skollov 
Kommunfullm.  
Akten Motion har inkommit från Ingrid Hermansson (c) angående ”Flexibla skollov”. 

De motiv som framförs för flexibla skollov är att eleverna missar undervisningen 
som sker i skolan, när familjen väljer att resa iväg på semester under veckor då det 
inte är skollov. 
Motionären menar att flexibelt skollov gynnar både elever, föräldrar och lärare.  
 
Motionären yrkar 
att fullmäktige ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ett flexibelt skollov 
att barn- och ungdomsförvaltningen tar fram kostnaderna för ett flexibelt skollov. 
 
Förslag till yttrande 
Den statliga regleringen idag, har i Skollagen kvar kravet/garantin på ett fastställt 
antal undervisningstimmar för varje elevs grundskoletid ( 6665 timmar). Antalet 
timmar för ämnen mm anges i en timplan som en bilaga till lagen. De skolor som 
ingår i försöksverksamheten  ”Skola utan timplan” har frihet att fördela den 
garanterade undervisningstiden på annat sätt. I Karlskrona deltar 4 skolor i 
försöksverksamheten. 
 
En skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter enligt 
skollagen. Grundskoleförordningen preciserar omfattningen till ”sammanlagt högst 
tio skoldagar under ett läsår”. Om det finns synnerliga skäl, har barn och 
ungdomsnämnden i Karlskrona gett rektor delegation att bevilja ytterligare ledighet. 
Sådan ledighet beviljades för 13 elever vårterminen 2005. 
  
Barn och ungdomsnämnden ställer sig rent generellt positiv till att öka möjligheterna 
för ökad service till kommunens medborgare. 
I en framtida utredning om flexibla skollov måste dock en ökad servicegrad ställas i 
relation till möjligheterna att lösa skolans undervisningsuppdrag med bibehållen 
kostnadseffektiv organisation.  
 
Barn och ungdomsnämnden anser dock att om en ersättningsrättighet ska införas för 
förlorad lärandetid, krävs att tydliga  riktlinjer utarbetas för såväl skolornas 
kostnadskompensation som för elevens/vårdnadshavarnas ansvar. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn och 
ungdomsnämnden besluta 
 
att  föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositions på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
_____________  
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 2005.179 291 
  
§ 72 

P Olsson Yttrande över motion om tillbyggnad av gymnastiksalen i Tvings skola 
S Ohlsson 
Kommunfullm. Karl-Anders Holmqvist (c) har till kommunfullmäktige ställt motion angående  
Akten tillbyggnad av gymnastiksalen på Tvings skola. 

 
Motionären menar att gymnastiksalen är i minsta laget och då främst för eleverna i 
de övre årskurserna. Vid tillbyggnad kommer även förutsättningarna för utnyttjande 
under kvällstid och helger att öka. 
 
Motionären yrkar med anledning av ovanstående, att Tvings gymnastiksal skall 
byggas ut. 
 
Förslag till yttrande  
Barn- och ungdomsnämnden anser att gymnastiksalen uppfyller det behov som  
krävs för att kunna bedriva idrottsundervisning för eleverna i år F -6.  
Barn- och ungdomsnämnden har förståelse för att en större gymnastiksal skulle 
välkomnas av personal och elever på skolan och sannolikt även av föreningarna i 
Tving. I  dagsläget finns dock  ingen ekonomisk möjlighet för barn- och 
ungdomsnämnden att prioritera detta önskemål. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet  biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut    
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
__________________ 
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 2005.180 620 
§ 73 

P Olsson Yttrande över medborgarförslag om pensionärers medverkan i skolans 
A Ottosson verksamhet 
Kommunfullm. 
Akten Medborgarförslag har lämnats med förslag om pensionärers medverkan i skolans 
 verksamhet. I motionen hänvisas till ”farbror Gunnar” som är klassmorfar i 
 Nättrabyskolan. 

 
Förslag till yttrande 
Farbror Gunnar är en av de drygt 60 seniorer som finns i förskoleverksamhet, skola 
och fritidshem. ”Seniorer i skolan” är ett samarbete mellan Litorina folkhögskola och 
Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona, som startade hösten år 2000. Från 
hösten 2004 är också Utbildningsförvaltningen med i samarbetet. 
 
Organisation 
”Seniorer i skolan” planeras och administreras av Litorina Folkhögskola, Barn- och 
ungdomsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Samarbetet innebär att 
gemensamt planera och genomföra introduktionskurser för blivande seniorer samt 
kontinuerlig kompetensutveckling, information och erfarenhetsutbyte för verksamma 
seniorer. Vidare innefattar samarbetet att ansvara för kontakter med förskolor och 
skolor där seniorerna är verksamma samt för förankring av verksamheten inom den 
administrativa och politiska ledningen för förvaltningarna. I arbetet ingår också att 
aktivt rekrytera nya seniorer, vilket också redan verksamma seniorer i hög grad är 
delaktiga i. 
 
En tjänsteman från vardera Barn- och ungdomsförvaltningen och Utbildnings-
förvaltningen har inom sina tjänster ansvar för arbetet med ”Seniorer i skolan”. 
Tidigare rektorn för Litorina medverkar aktivt i ovan beskrivna uppgifter och en av 
seniorerna medverkar aktivt i utveckling och planering av verksamheten. 
 
Ekonomi 
Kostnader för verksamheten fördelas på Litorina, Barn- och ungdomsförvaltningen 
och Utbildningsförvaltningen.  
 
Ideellt arbete 
Seniorernas deltagande är helt ideellt.  
 
Vem kan vara ”Senior i skolan” 
De flesta av våra seniorer är ålderspensionärer, men även personer som av andra 
anledningar inte yrkesarbetar är välkomna i verksamheten.  
 
Vad gör seniorerna i skolan? 
Omfattning av den tid de deltar varierar från några timmar i veckan till två hela dagar 
i veckan. Seniorerna bestämmer själva omfattningen av sitt engagemang.  
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Seniorernas arbetsuppgifter i förskola, skola och fritidshem varierar, från att vara 
tillhands för hjälp och stöd, förhör läxor, är med på rasterna, hjälper till under 
lektioner eller när barnen har ”eget arbete”  eller äter med barnen i matsalen. 
Seniorerna måste känna att det de deltar i är något de har lust med. Det varierar 
utifrån egna kunskaper och intressen.  
 
Information om ”Seniorer i skolan” 
För att sprida information om ”Seniorer i skolan” finns en broschyr om 
verksamheten, samt ett ”koncept” som används i många olika sammanhang. Bl.a. 
sprider vi det till andra delar av landet som hört talas om vår verksamhet och som vill 
veta mer. Ett aktivt arbete pågår också gentemot övriga Blekingekommuner för att 
”Seniorer i skolan” ska finnas i hela Blekinge. Seniorer finns både i Ronneby  och i 
Karlshamn.  
 
Ett informationsblad om ”Seniorer i skolan” har sammanställts som lämnats till 
rektorsområdena för att dela ut till föräldrar. Information finns också på hemsidan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden  
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget  därmed är besvarat.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
 
________________   
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 2005.146 440 
§ 74 

P Olsson Yttrande över motionen Stöd till föräldrar förbättrar hälsan 
A Ottosson  
I Bergström Kristdemokraterna har till Kommunfullmäktige ställt motionen Stöd till föräldrar 
Akten förbättrar hälsan. Motionären framhåller barns rätt till en trygg och bra uppväxt och 
 föräldrarnas nyckelroll i arbetet med att motverka den försämrade psykiska hälsan 
 bland barn och ungdomar. 

Vidare hänvisar motionären till Folkhälsoinstitutet, som lämnat förslag till 
regeringen om spridning av nya metoder för föräldrastöd. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår motionären kommunfullmäktige    
att  utreda möjligheterna att erbjuda föräldrastöd i enlighet med motionens 
intentioner grundat på Folkhälsoinstitutets rapport. 
 
Förslag till yttrande 
För barn- och ungdomsnämndens verksamheter förskola, fritidshem och skola finns 
ett givet uppdrag att samarbeta med föräldrarna. Läroplanerna framhåller att ansvaret 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomars utveckling och 
lärande är gemensamt. 
I rektorsområdena finns skolråd, brukarråd, föräldraråd och liknande som forum för 
samverkan och samråd samt inflytande för föräldrarna. En mängd aktiviteter och 
insatser genomförs som syftar till att bjuda in och göra föräldrar delaktiga i barnens 
vardag.  
 
Rektorsområdena inbjuder, utöver föräldramöten, utvecklingssamtal, trivsel-
arrangemang m.m. också  till möten som har karaktären av stöd och utbildning för 
föräldrarna. Exempel på detta är föreläsningar, temakvällar och studiecirklar med 
anknytning till föräldraskapet. Detta behov är en företeelse som framträder tydligare 
nu än tidigare. Barn- och ungdomsförvaltningen har även tillsammans med andra 
förvaltningar och organisationer arrangerat föreläsningar och inbjudit till 
studiecirklar för föräldrar. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens intentioner. För verksamheterna 
inom nämndens ansvarområde är uppdraget i huvudsak att i vardagsarbetet stödja 
föräldrarna. I detta samarbetar personalen på olika sätt med andra utanför skolan. 
Ytterligare insatser utöver vad som redan görs bör prövas på kommunövergripande 
nivå. 
 
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att  motionen därmed anses besvarad. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
 
---------------------- 
 
Yrkande 
Arto Valtonen (v) yrkar återremiss av ärendet för komplettering av intentionerna 
i Folkhälsoinstitutets rapport.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske. 
 
Ordföranden ställer proposition på Arto Valtonens förslag om återremiss. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering enligt Arto  
Valtonens yrkande. 
 
________________
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 2005.132 719  
      
§ 75 

P Olsson Yttrande över motionen Tydlig politisk vilja 
A Ottoson  
Kommunfullm. Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige ställt motioner Angående offensiv för ett 
Akten barnsligare  Karlskrona. 

 
En av motionerna rubriceras ”Tydlig politisk vilja” och består av fem att-satser 
där vänsterpartiet yrkar  
 
1.att  en barnchecklista utarbetas 
 - används vid politiska beslut och det vardagliga livet 
 - omarbetas så den anpassas till varje verksamhet 
2. att en barnkonsekvensanalys skall göras då beslut fattas som rör barn och/eller 
 ungdomar (direkt och indirekt) 
3. att varje förvaltning och styrelse skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga 
 barnkonventionsmål 
4. att inom varje nämnd skall en person med särskilt ansvar för barnkonventionens 
 efterlevande /genomförande utses 
5. att en referensgrupp (barn- och ungdomskommitté) bildas. I gruppen ska 
nämndernas och styrelsernas ansvariga för barnkonventionen ingå samt en 
referensgrupp av barn och ungdom. 
 
Förslag till yttrande 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet utgår från bl.a. skollag och läroplan och 
den barnsyn som finns i barnkonventionen. I skolplanen uttrycker nämnden sin 
politiska vision samt vad som ska utvecklas inom de verksamheter som ingår i dess 
ansvarsområde. 
I rektorsområdenas arbetsplaner ska skolplanens direktiv konkretiseras så att de blir 
verktyg för måluppfyllelse. Det står verksamheten fritt att välja hur arbetet gentemot 
uppställda mål och föreskrifter, ska bedrivas. Arbetet gynnas bäst om det integreras, 
styrs och utvärderas inom befintlig struktur och organisation. 
I kommunen finns ett Ungdomsråd som bl.a. barn- och ungdomsnämnden stödjer 
ekonomiskt. I rådet ingår tjänstemannarepresentant från förvaltningen. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås med stöd av som anförts ovan besluta att 
föreslå kommunfullmäktige  
 
att  avslå att-satserna ett och två 
 
att  bifalla att-sats tre 
 
att  avslå att-satserna fyra och fem. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
-------------------- 
 
Yrkanden 
Arto Valtonen (v) och Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till att-sats 4. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att-satserna 1,2,3 och 5 i tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med dessa. 
 
Ordföranden ställer att-sats 4 i tjänstemannaförslaget mot Arto Valtonens och 
Marcel Abedinis yrkande om bifall. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller förvaltningens 
förslag i att-sats 4  röstar ja, den som bifaller Arto Valtonens och Marcel Abedinis 
yrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Annicka Engblom (m), Roland 
Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), André Gustavsson (s), Jeanette Petersson 
(s), Kajsa Söderstrand (s), Johan Elofsson (s), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), 
Jens Sjösten (s) och Per Gerdstigen (m). 
Följande röstar nej: Arto Valtonen (v) och Marcel Abedini (mp). 
Följande avstår från att rösta: Bo Palmgren (c). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 11 ja-röster mot 2 nej-röster och 1 avstår-röst 
beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  avslå att-satserna ett och två 
 
att  bifalla att-sats tre 
 
att  avslå att-satserna fyra och fem. 
 
__________________ 
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  2005.133 719  
 
§ 76 

P Olsson Förslag till yttrande över motionen Utbildningsinsatser 
A Ottosson 
Kommunfullm. Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige ställt motioner angående Offensiv för ett 
Akten barnsligare Karlskrona. 

 
En av motionerna rubriceras ”Utbildningsinsatser” och består av tre att-satser där 
vänsterpartiet yrkar  

 1. att innehållet och innebörden av barnkonventionen skall vara känd för alla inom  
  kommunen (personal såväl som politiker) 
 2. att kontinuerliga utbildningar i barnkonventionen genomförs (personal och  
  förtroendevalda) 
 3. att alla som kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning (ex.    
  skolmatspersonal, vaktmästare, parkförvaltare) får gå en kurs i  
  ”barnkunskap”.  

 
Förslag till yttrande 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet är starkt decentraliserad och målstyrd, 
vilket innebär att rektor har ansvar för att verksamheten arbetar gentemot de 
övergripande styrdokument som finns; skollag, förordningar och skolplan. I detta 
uppdrag ingår att alla som arbetar för och i skolan måste dela den värdegrund som 
uttrycks i läroplanerna och i FN:s barnkonvention. 
Enligt barn- och ungdomsnämndens skolplan och i integrationsplan ska varje skola 
aktivt redovisa hur man arbetar med värdegrundsfrågorna. Utbildningar inom 
området grundläggande värden och specifikt avseende barnkonventionen har ingått i 
det utbud av utbildningar som erbjudits personalen och kan komma att ingå 
framledes utifrån efterfrågan och de behov som finns.  Utbildningarna är riktade dels 
till särskilda grupper men även sådana utbildningar som all personal kan delta i 
anordnas. Vilka som deltar i de olika utbildningarna avgörs och planeras av rektor i 
samråd med personalen och grundar sig på personalens önskemål och på 
utvecklingsarbetet inom verksamheten. 
 
Som framgår av ovanstående är således arbetet med värdegrunden och därmed 
barnkonventionen något som ingår i barn- och ungdomsnämndens verksamheter.  
Utifrån en deltagande målstyrning står det verksamheten fritt att välja hur arbetet 
gentemot uppställda mål samt inom angivna lagar och föreskrifter ska bedrivas. 
Arbetet gynnas bäst om det integreras, styrs och utvärderas inom befintlig struktur 
och organisation både gentemot barn och ungdomar och gentemot personal alla 
kategorier. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås med stöd av som anförts ovan besluta  
att föreslå kommunfullmäktige  
 
att  bifalla att-satserna ett och två samt  
 
att  avslå att-sats tre. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
-------------------   

 
Yrkanden 
Arto Valtonen (v) yrkar bifall till att-sats 3. 
 
Roland Andréasson (s) yrkar avslag på Arto Valtonens bifallsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att-satserna ett och två. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer Arto Valtonens bifallsyrkande till att-sats 3 mot Roland 
Andréassons avslagsyrkande mot varandra. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat föreslå kommunfullmäktige  
 
att  bifalla att-satserna ett och två samt  
 
att  avslå att-sats tre. 
 
_________________
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  2005.134 719 
§ 77 

P Olsson Yttrande över motionen Det skall synas vad vi gör/inte gör 
A Ottosson 
Kommunfullm. Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige ställt motioner angående Offensiv för 
Akten ett barnsligare Karlskrona. 

 
En av motionerna rubriceras ”Det skall synas vad vi gör/inte gör” och består av tre 
att-satser där vänsterpartiet yrkar  
1.att kommunens revisorer får i uppdrag att revidera utifrån barnkonvention/ 
 barnperspektiv/barnchecklista 
2.att det tydligt anges i budgeten vilka pengar som gått till barn och ungdomar 
3.att varje nämnd och styrelse får i uppdrag att utforma ett barnbokslut med 
 barnchecklistan som ledning  
 
Förslag till yttrande 
I barn och ungdomsnämndens ansvar ingår inte att ge uppdrag till kommunens 
revisorer varför den första att-satsen lämnas obesvarad. 
Den verksamhet som barn- och ungdomsnämnden ansvarar för är i sin helhet till  
för barn och ungdomar.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  avstå från att besvara första att-satsen samt 
 
att  med stöd av som anförts ovan föreslå kommunfullmäktige att avslå andra och 
 tredje att-satserna. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
 
------------------- 
 
Yrkande 
Arto Valtonen (v) yrkar bifall till att-sats 3. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget avseende att-sats 1. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag om avslag på 
att-sats 2. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
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Ordföranden ställer Arto Valtonens bifallsyrkande till motionärens att-sats tre mot  
tjänstemannaförslagets avslagsyrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat   
 
att  avstå från att besvara första att-satsen samt 
 
att  med stöd av som anförts ovan föreslå kommunfullmäktige att avslå andra och 
 tredje att-satserna. 
 
_____________________ 
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 2005.135 719 

P Olsson § 78 
A Ottosson Yttrande över motionen Barn som kunskapskällor 
Kommunfullm. 
Akten Vänsterpartiet har till Kommunfullmäktige ställt motioner angående Offensiv för ett 
 barnsligare Karlskrona. 

 
En av motionerna rubriceras ”Barn som kunskapskällor” och består av fyra att-satser 
där vänsterpartiet yrkar  
1. att enkät genomförs: ”Vilken fråga är viktigast för Dig som barn/ungdom i 
 Karlskrona?” 
2. att barn och unga används som kunskapskällor när statistik som rör barn och 
 ungdomar skall tas fram 
3. att en referensgrupp (barn- och ungdomskommitté) bildas. I gruppen ska 
 nämndernas och styrelsens ansvariga för barnkonventionen ingå samt en 
 referensgrupp av barn och ungdomar  
 
Förslag till yttrande 
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. 
Återkommande undersökningar är Attitydundersökningar till elever och deras 
föräldrar i år 5 och 9. För att fånga in viktiga frågor för eleverna kan 
attitydundersökningar riktade gentemot dessa elever kompletteras med frågeställning 
i linje med den som motionären föreslår i första att-satsen. Den bör dock formuleras 
så att den utgår från barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde; dvs. elevernas 
vardag i skola och fritidshem. 
Genom att vid utformning av undersökningar rådgöra med eleverna samt genom att 
efterfråga elevernas synpunkter på resultat från undersökningar som genomförs kan 
barn- och ungdomsförvaltningen bättre ta tillvara barns och ungas kunskaper och 
åsikter. 
 
I kommunen finns ett Ungdomsråd. Barn- och ungdomsnämnden är en av fem 
nämnder som stödjer detta, både personellt och ekonomiskt. Syftet är att 
Ungdomsrådet ska vara ett forum för ungdomar, där de ska kunna framföra idéer och 
synpunkter samt vara ett bollplank för tjänstemän och politiker. 
 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslås med stöd av som anförts ovan besluta  
att föreslå kommunfullmäktige  
 
att  att-satserna ett och två anses besvarade med vad som anförs ovan  
 
att  avslå att-sats tre. 
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Barn- och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta  
 
att  attitydundersökningarna i år 5 och 9 kompletteras med frågan om vad som är 
viktigast för barn och ungdomar i Karlskrona, 
 
att  vid utformning av undersökningar efterfråga barns och ungdomars synpunkter  
t ex genom Ungdomsrådet 
 
att  då resultat av dessa undersökningar föreligger samråda med barn och 
ungdomar om resultatet och hur det kan användas. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
---------------------- 
 
Yrkande 
Arto Valtonen (v) yrkar som tilläggsförslag till nämndens egna förslag, att-sats 2  
att denna kompletteras med synpunkter från elevråden. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Arto Valtonens tilläggsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på det därmed reviderade förslaget 
till yttrande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat föreslå kommunfullmäktige  
besluta 
att  att-satserna ett och två anses besvarade med vad som anförs ovan  
 
att  avslå att-sats tre. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar för egen del   
att  attitydundersökningarna i år 5 och 9 kompletteras med frågan om vad som är 
viktigast för barn och ungdomar i Karlskrona, 
 
att  vid utformning av undersökningar efterfråga barns och ungdomars synpunkter  
t ex genom Ungdomsrådet och elevråden 
 
att  då resultat av dessa undersökningar föreligger samråda med barn och 
ungdomar om resultatet och hur det kan användas. 
__________________  
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 2005.358 006 
 

BUN § 79 
BUN-kontoret Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden år 2006 
Rektorer 
Rektorsass. Förslag till sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden för år 2006 har 
Intendenter upprättats av barn- och ungdomskontoret. 
Adm centrum 
SV-grupp Propositionsordning 
Massmedia Ordföranden ställer proposition på förslaget. 
Nämndsekr 
RC Beslut 
UC Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa förslaget till sammanträdesplan för 
Psilander graf. barn- och ungdomsnämnden för år 2006. 
M-L Bescher 
Akten _______________ 
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§ 80 
Kurser och konferenser 
 
Ordföranden påminner om sammankomsten för barn- och ungdomsnämnden och 
chefsgruppen den 6 oktober 2005: Träffen kommer att förläggas till eftermiddag och 
kväll (kl 13.00 – ca 20.00)  Kallelse utsändes senare. 
 
_______________ 
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§ 81 
Övriga ärenden 
 
1. Intagningsnämnden 
  
Bo Palmgren (c) ställer frågor om samarbetet med intagningsnämnden. 
 
Förvaltningschefen informerar om att en redovisning av nya tankar kring samarbetet 
mellan grundskolan och gymnasiet kommer att ske till nämnden vid senare tillfälle. 
 
_____________  
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§ 82    
Meddelanden                                                                                                                         
 
Kommunstyrelsen 2005.326 023 
 § 117 
 Förslag om etablering av Volontärbyrån i 
 Karlskrona under ett år. 
 
Kommunfullmäktige  2005.276 109 
 § 90 
 Uppdatering av kommunens grafiska profil. 
 
Kommunfullmäktige  2004.210 042 
 § 96 
 Delårsbokslut per den 30 april 3005. 
 
Kommunfullmäktige  2004.398 609 
 § 97 
 Svar på motion om medel till studieresor i 
 syfte att illustrera kommunismens och 
 nationalsocialismens brott mot mänskligheten. 
 
Kommunfullmäktige  2003.64 609 
 § 99 
 Svar på motion om instiftande av priset 
 ”Guldboken”. 
 
Arbetsmiljöverket 2005.264 291 
 Besked om resultat av inspektion och arbets- 
 skadeutredning i Vedebyskolans kök. 
 
Arbetsmiljöverket 2005.264 291 
 Avslutande av ärende angående Vedebyskolans 
 kök. 
 
Länsrätten i Blekinge län 2005.91 623 
 Angående laglighetsprövning enligt kommunal- 
 lagen – retroaktiv ersättning för busskort. 
 Länsrätten avvisar yrkande om skadestånd samt 
 lämnar överklagandet i övrigt utan bifall. 
 
Länsrätten i Blekinge län 2003.464 042 
 Länsrätten upphäver barn- och ungdoms- 
 nämndens beslut avseende bidrag till fristående 
 skolor. 
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Samhällsbyggnadsförvalt- 2005.262 214 
ningen Redogörelse för programsamråd avseende 
 detaljplan för Aspö 5:68 (Aspö Mad samt 
 området kring färjeläget). 
 
Till Samhällsbyggnads- 2005.257 214 
förvaltningen Yttrande under samrådsskedet över detaljplan 
 för Gulin 1, Trossö. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2005.263 214 
förvaltningen Yttrande under samrådsskedet över planprogram 
 för Skeppsbrokajen. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2005.248 214 
förvaltningen Yttrande under samrådsskedet över 
 planprogrammet detaljplan för Flundran 3, Saltö. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2005.262 214 
förvaltningen Yttrande under samrådsskedet över detaljplan 
 för Aspö 5:68, färjeläget m m. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2005.296 214 
förvaltningen Yttrande under samrådsskedet över detaljplan för 
 Torstäva 14:2 m fl, Trummenäs. 
 
Till Samhällsbyggnads- 2005.273 212 
förvaltningen Yttrande under samrådsskedet över fördjupning 
 av översiktsplan för Trummenäsområdet.  
 
Annika Altenius 2005.129 946 
 Redogörelse för stipendier ur Karlskrona 
 skolväsendes samfond. 
 
Intagningsnämnden Protokoll från sammanträde med intagnings- 
 nämnden den1 juli 2005. 
 
___________________ 
   
 
 

 



π 28 september 2005 
 
 

 
 
Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 28 september 2005  
 
§ 83 Aktuell information 
 1. Information om Östra Torpskolan 
 2. Redovisning av sjuktal 
 3. Köredovisning per den 31 augusti 2005  
 4. Utvärderingsplan avseende prestationsmål – förebyggande 
  verksamhet mot olyckor 
 5. Attitydundersökning i avgångsklasserna år 2005  
 
§ 84 Delegeringsärenden  
 
§ 85 Delårsbokslut januari-augusti 2005 
 
§ 86 Elevbidrag till friskolor i Karlskrona kommun 
 Ärendet utgår 
 
§ 87 Etablering av förskola på Hästö 
 Ärendet utgår 
 
§ 88 Lokal – öppen förskola i Nättraby 
 
§ 89 Ändring av rektorstjänst från biträdande rektor till rektor avseende 
 Sunnadals rektorsområde  
 
§ 90 Yttrande över medborgarförslag om konflikt- och krishantering 
 
§ 91 Yttrande över motion angående Prao i högstadiet 
 Återremiss 
 
§ 92 Yttrande över motion om säkra åkturer 
 
§ 93 Yttrande över medborgarförslag att barn under skoltid ska få åka 
 gratis på stadsbussarna 
 
§ 94 Återremitterat yttrande över motionen Stöd till föräldrar förbättrar 
 hälsan 
 
§ 95 Förslag om delegation till arbetsutskottet i ärenden avseende uppskjuten 
 skolstart 
 
§ 96 Val av kontaktpolitiker i Fridlevstad-Holmsjö rektorsområde  
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§ 97 Kurser och konferenser 
 1. Konferens för barn- och ungdomsnämnden och rektorerna 
 2. Inbjudan till fördjupningsdiskussion angående lokalekonomi 
  och hyressättning 
 
§ 98 Övriga ärenden  
 1. Annons barnskötare i familjedaghem 
 2. Blankett för ansökan om barnomsorg 
 
§ 99 Meddelanden 
 
§ 100 Begäran om uppskjuten skolstart 
 Sekretessärende 
 
__________________ 
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Plats och tid Östra Torpskolan kl 08.30 – 13.45 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Jeanette Petersson (s) 
 Johan Elofsson (m) 
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) 
 Andreas Reinholdsson (kd) fr kl 08.35 

 Bo Palmgren (c)  
 Marcel Abedini (mp) 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Aronsson (s) 
 Mats Fagerlund (s) 
 Filip Issal (fp) 
 Reine Svensson (v) fr kl 08.45 

Ersättare Claes Nedfors (s) 
  
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Claes-Urban Persson planeringssekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga deltagande Brita Kindestam Mogreen rektor/Ö Torp 
 Håkan Svensson slöjdlärare/ Ö Torp 
 
Utses att justera Kerstin Ekberg-Söderbom  
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-10-10 kl 10.30   
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 83-100 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-10-11 
Intygar i tjänsten 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§  83  
Aktuell information 
 

R/Ö Torp 1. Information om Ö Torpskolan 
H Svensson 
Registrator Rektor Brita Kindestam Mogreen informerar om Östra Torpskolan som är en F-6 
 skola med totalt ca 260 elever samt Sörgårdens förskola som hör till rektorsområdet. 

Skolans profil är att vara en hälsofrämjande skola, främst genom 
- rörelse – motion 
- kost 
- värdegrundsarbete 
- inomhus - utomhusmiljön                                                                                                                    
- skolgårdsarbete – grön skolträdgård 
- världsarvsskola 
- skola utan timplan 
 
Skolan skall vara en plats för utveckling och harmoni och rektor redovisar hur man 
man arbetar för att ge eleverna bästa möjliga start och utbildning i livet.  
 
Det finns 19 olika nationaliteter på skolan och värdegrundsarbetet är en viktig del för 
att skapa förståelse och goda relationer mellan både vuxna och elever. 
 
Håkan Svensson, slöjdlärare på skolan, berättar om barnens arbete med olika projekt, 
bl a Tornet och Kiosken, där eleverna säljer nyttiga frukostbullar och frukt. 
Barnen är hela tiden involverade i utveckling av arbetet, från skisstadiet till arbete 
med modeller och därefter fullskalebyggen. Många elever väljer att arbeta med 
sådana projekt som Elevens val. 
 
Efter nämndens sammanträde visar Håkan Svensson tillsammans med barnen och  
rektor hela skolgården med tillhörande projekt och vad som planeras framöver. 

 
 Ordföranden tackar på nämndens vägnar för en intressant information och 
 studiebesök. 
 ___________________ 
 

  2005.119 026 
L Dehlin 2. Redovisning av sjuktal                                                                                                                   
Akten 

Lena Dehlin redovisar sjuktal enligt följande: 
- Sjukdagar per anställd uppdelat på kategorier januari – juni 2004 respektive 2005  
- Sjukdagar per anställd och månad 2002, 2003, 2004 och 2005 till och med juli 
 månad. 
I oktober kommer redovisning att ske av tertial 2 år 2005. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
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  2005.71 611 

S Ohlsson 3. Köredovisning per den 31 augusti 2005   
Akten 

Köredovisning t o m augusti  månad 2005 redovisas. Redovisningen omfattar 
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna  
1-5 år är  22 barn, varav 3 till kooperativ och 13 övriga önskemål. Av dessa 22 
kommer fyra från annan kommun och någon har sent ködatum. Framtida känd 
väntelista t o m  maj månad 2006 är 294 barn barn, varav 40 till kooperativ.  
Av den totala kön t o m maj månad 2006 önskar 51  placering under arbetslöshet  
och 5 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 2 barn i passiv kö. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 5 barn varav 3 till kooperativ. Framtida  
känd väntelista t o m maj månad 2006 är 11 barn, varav 3 till kooperativ.  
Dessutom finns 10 barn i passiv kö. 
 
Snittid kommer att redovisas vid ett kommande sammanträde. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_________________ 
  2005.252 178 

 
S Ohlsson 4. Utvärderingsplan avseende prestationsmål – Förebyggande verksamhet 
Akten  mot olyckor 

 
Solvig Ohlsson redovisar muntligt förslag till utvärderingsplan avseende prestations- 
mål – förebyggande verksamhet mot olyckor. 
Utvärderingsplanen omfattar följande: 
- Simundervisning – årlig uppföljning. 
- Elevernas trafikkunskap/undervisning – kommer att bli årlig utvärdering och 
 uppföljning. 
- Förskolebarn – varselväst; blir en policy. 
- Utredning om säkerhetsåtgärder vid upphandling av skolskjutsar – blir klart 2006. 
- Åtgärder för att minska mopedolyckor – diskussion i höst tillsammans med 
 7-9 rektorerna för att göra ett åtgärdsprogram. Tillämpas på försök våren 2006. 
- Översyn av skolbussangöring vid förskolor och skolor – redovisning sker 2006. 
- Rutiner för att förhindra att personer försvinner - årlig uppföljning i kris- och 
 katastrofplan. 
 
Avsikten är att förvaltningen skall samarbeta med andra förvaltningar i frågor som 
berör mer än en förvaltning. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärderingsplanen. 
 
_________________ 
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  2005.366  619 
 

A Ottosson 5. Attitydundersökning i avgångsklasserna år 2005 
Rapport 
Akten Attitydundersökningen omfattar 

- Bakgrund 
- Genomförande av undersökningen 
- Sammanfattning 
- Jämförelser 
- Resultat 

 
Anita Ottosson redovisar undersökningen. Mest glädjande är att färre elever upplever 
mobbning. De känner sig rättvist behandlade av de vuxna i skolan som gör mycket 
för att förhindra mobbning och kränkande behandling. Skolans demokratiska fostran 
fungerar bra. Förtroendet för rektor, lärare och politiker har ökat. Fler än åtta av tio 
elever minns sin skoltid som bra och att de tar ansvar för sitt skolarbete. Flickors och 
pojkars svar skiljer sig inte åt i någon större omfattning. Trots dessa svar säger ca 
20%  av eleverna att de sällan eller aldrig känner att det är meningsfullt att gå till 
skolan.  
Föräldrarnas möjlighet att få vara med och påverka har ökat. Något fler än tidigare år 
är nöjda med resurserna till skolan. Föräldrarna är nöjda med skolans information om 
verksamheten och om elevens skolsituation. 
Anita Ottosson meddelar att enkäten översatts till flera språk efter samråd med 
ledningen för Sunnadalsskolan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av undersökningen, vilken kommer att ingå 
i barn- och ungdomsförvaltningens rapportserie. 
  
_______________   
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 § 84 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Lönetillägg för IA under tiden 1 – 30 augusti 2005  2005.351 024 
för särskilda arbetsuppgifter. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 1 vid Holmsjö skola  
under tiden 22 augusti – 31 december 2005 och ev ytterligare  
6 månader. 
 
Beviljande av ledighet för elev född 1994 i Jämjö Västra 
rektorsområde under tiden 14 november – 1 december 2005. 
 
Beviljande av ledighet för elev född 1996 i Jämjö Västra 
rektorsområde under tiden 14 november – 1 december 2005. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 2 i Nättraby rektors- 
område under tiden 16 januari – 1 februari 2006. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 8 i Nättrabyskolan 
under tiden 26 augusti – 9 september 2005.. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 8 i Nättrabyskolan 
under tiden 21 november – 5 december 2005. 

 
Beviljande av ledighet för elev i år 3 i Nättrabyskolan 
under tiden 19 september – 13 oktober 2005. 

 
Beslut om anpassad studiegång i NO och Profil för pojke  
i år 7 vid Sunnadalsskolan. 
 
Beviljande av ledighet för elev född år 1991 i Jändelskolans 
rektorsområde under tiden 28 september – 20 oktober 2005. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 vid  
Vedebyskolan under höstterminen 2005. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 6 i Vedebyskolan, 
för utlandsresa under tiden 12 oktober – 26 oktober 2005. 
 
Beslut att elev i år 7 vid Vedebyskolan skall beredas  
möjlighet att gå om skolår 7. 
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Beslut om att flicka i år 9 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SVA, MA, EN och SO förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. 
 
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SVA, EN och MA förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. 

 
Beslut om att flicka i år 9 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SVA, MA, EN och SO förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. 
 
Beslut om att flicka i år 8 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i  MA, EN och SO förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. 
 
Beslut om att flicka i år 9 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SV, och EN förlagd till särskild undervisnings- 
grupp. 
 
Beslut om att flicka i år 9 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SV, EN och SO förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. 
 
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SV, MA, EN, BI och SO förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. 
 
Beslut om att flicka i år 8 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i  MA och EN förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. 
 
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SV, EN, MA, EN, BI, SL och SO förlagd  
till särskild undervisningsgrupp. Dessutom anpassad 
studiegång med praktik förlagd till arbetsplats 1 dag/ 
vecka. 
 
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SV, MA, EN, BI och SO förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. 
 



    28 september 2005  7 
 
 
forts § 84 
 
 
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SV, MA, BI och SO förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. Eleven har samtidigt anpassad 
studiegång med praktik förlagd till arbetsplats 1 dag/ 
vecka. 
 
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SV, EN, MA och SO förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. 
 
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SV, EN, MA och SO förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. 
 
Beslut om att flicka i år 8 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SV, EN och SO förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. 
 
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få  
undervisning i SV, EN, MA BI och SO förlagd till särskild  
undervisningsgrupp. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2004.210 042 
§ 85 

P Olsson Delårsbokslut januari-augusti 2005 
S Petersson 
A-C Östbergh Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 875 mkr 
Kommunstyr. varav kommunbidrag 781,4 mkr. Övriga externa och interna intäkter utgör 93,6 mkr. 
Rapport 
Akten Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelningen 
 delats ut 566,3 mkr. 

 Ekonomiskt ingångläge 2005/Bokslutet för 2004 
Barn- och ungdomsnämnden har 2004 disponerat en nettobudget om 752 mkr.   
Bokslutet för 2004 visar en positiv budgetavvikelse om 0,015 % eller motsvarande  
+ 0,1 mkr. 
Investeringsutrymmet har under året varit 7,9 mkr av vilket 6,4 mkr har nyttjats. 
 
De största avvikelserna fanns inom verksamheterna: rektorsområden, resursskolan, 
lokaler, friskolor och enskild verksamhet, försäkringar och skolskjutsar. 

Internbudget/Resursfördelning 2005 
Under 2005 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som 
togs fram till budget 2001. Den största förändringen är att 5% av resurstilldelningen 
till rektorsområdena fördelas utifrån två av Skolverkets ”Salsa-kriterier”. Modellen 
från 2001 skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar 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. 
 
För 2005  har sammantaget 10,5 mkr budgeterats som reserv. En reserv om 3,5 mkr 
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1%) enligt samma direktiv 
i enlighet med föreslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2005. 

Händelser under 2004 
 Den kommunala grundskolan år f-9 har under 2004 minskat med 125 elever, medan  

friskolornas elevtal har ökat med 61. 
Behovet av fler platser i förskoleverksamheten har fortsatt att öka under 2004. 
Totalt har verksamheten ökat med 375 000 timmar eller 150 barn. Utökning av 
förskolor har gjorts dels inom befintlig verksamhet, dels inom tillfälliga 
verksamheter och genom nybyggnation.  
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 Stora insatser har gjorts för att klartlägga och inventera sjukfrånvaron i 
 förvaltningen. 
  
 Prognos för 2005  

En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos efter upplösning av 
reserven  slutar på +/-0 mkr.  
Underskott prognostiseras bl a för verksamheterna bemanningsteam, Säljö 
barnkoloni, förberedelseklass samt för bidragen till de kooperativa förskolorna. 
Överskott förväntas bli inom föräldraavgifter och bidrag till fristående skolor. 
 
De medel som avsattes som reserv under kommunstyrelsen för skolskjuts till barn 
med växelvis boende har av kommunstyrelsen föreslagits omprioriteras till annan 
verksamhet inom kommunen. Den prognostiserade merkostnaden för denna regel- 
ändring bedöms bli 0,8 mkr, vilket är en osäkerhetsfaktor i bedömningen av 
årsresultatet. 
 
Rektorsområdena bedöms sammantaget uppvisa ett nollresultat jämfört med budget.  
 
Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 mkr för 2005. Till detta kommer 1 050 tkr som 
överförts från 2004 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts samt till 
ombyggnader m m. 
Av nämndens investeringsbudget har till och med augusti månad nyttjats 3,3 mkr. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
 
att godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2005  
 
att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2005 till kommunstyrelsen. 
 
----------------------   
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.   
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2005  
 
att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2005 till kommunstyrelsen. 
______________ 
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  2003.464 042 
§ 86 

Akten Elevbidrag till friskolor i Karlskrona kommun 
I Bergström 

Ärendet utgår. 
 
Återkommer till barn- och ungdomsnämndens sammanträde i oktober.  
 
_________________ 
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§ 87 

Akten Etablering av förskola på Hästö 
I Bergström 

Ärendet utgår. 
 
Återkommer till barn- och ungdomsnämndens oktobersammanträde. 
 
________________  
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§ 88 

P Olsson Lokal – öppen förskola i Nättraby 
S Ohlsson 
S Petersson I januari 2004 ökade behovet av förskoleplatser i Nättraby och en provisorisk 
Fastighetsförv. förskoleavdelning startade i öppna förskolans lokaler på Hallengrensvägen 3H. 
Rektor/Nä Öppna förskolan flyttade under tiden till Åstugan i Nättraby. 
Akten 

Eftersom behovet av en provisorisk förskoleavdelningen blivit längre än planerat 
föreslås att en lokal på Hallengrensvägen 4A på 73 m2 förhyres för öppna förskolans 
verksamhet och att dessa lokaler blir permanenta.  
 
När den provisoriska förskolelokalen på Hallengrensvägen 3H flyttar till permanenta 
lokaler sägs denna lokal upp. 
 
Årshyran för den nya lokalen på Hallengrensvägen 4A är 61.196 kronor och 
kontraktet löper från 2005-08-01 – 2007-07-31. Uppsägningstiden är 9 månader 
och förlängningstiden 2 år. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att förhyra lokalen på Hallengrensvägen 4A  för öppna förskolans verksamhet. 
 
Beslutsförslag 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fatta beslut i ärendet vid 
nämndens septembersammanträde. 

 
---------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att förhyra lokalen på Hallengrensvägen 4A  för öppna förskolans verksamhet. 
 
_______________
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  2005.370 001 
 
§ 89 

P Olsson Ändring av rektorstjänst från biträdande rektor till rektor avseende 
M Eriksson Sunnadals rektorsområde  
U Ståhl 
PA-funkt. Marina Eriksson är anställd som biträdande rektor i Sunnadals rektorsområde. 
Akten Vid tillfället för anställning var alla rektorerna i barn- och ungdomsförvaltningen 
 likställda avseende verksamhetsansvar innefattande bl a pedagogiskt ansvar, ansvar 
 för marknadsföring, policyansvar och ansvar för  omvärldskontakter.  

Det ekonomiska ansvaret i rektorsområdet vilade på den som hade titeln ”rektor för” 
området. 
 
För Sunnadals rektorsområde ville förvaltningschefen och barn- och ungdoms-
nämnden ha ett tydligare verksamhetsansvar och tjänstens benämning blev därför 
biträdande rektor. 
 
I den omorganisation som sedan skett har verksamhetsansvaret tydliggjorts för övriga 
skolenheter, skolbarnsomsorgen samt i förskoleverksamheten. Det innebär att 
skolenheter som har mer än en rektor också har en rektor som är verksamhetsansvarig. 
Så är fallet på bl a Vedebyskolan och Nättraby kunskapscenter. 
 
Motivet för att utskilja en rektorstjänst på Sunnadalsskolan som en biträdandetjänst 
är därmed borta. Marina Eriksson är dessutom mycket väl kvalificerad och har gjort 
ett mycket gott arbete som rektor sedan sin anställnings början 
 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att utse Marina Eriksson till rektor i Sunnadals rektorsområde fr o m 1 oktober 
2005. 

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens septembersammanträde. 
 
-----------------------  
 
Yrkande 
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar bifall till tjänste- 
mannaförslaget. 
Ordföranden yrkar bifall till yrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att utse Marina Eriksson till rektor i Sunnadals rektorsområde fr o m 1 oktober 
2005. 

 
_________________  
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 2005.181 027 
A Eklund § 90 
Kommunfullm. Yttrande över medborgarförslag om konflikt- och krishantering 
Akten 

Medborgarförslag har inkommit från Madeleine Brurak och Maria Halai. Förslaget 
vill fästa uppmärksamheten på det fysiska våld som förekommer på skolorna och 
föreslår därför att några bland personalen på skolorna ska ges möjlighet att genomgå 
utbildning i konflikt/krishantering. Vidare föreslås att de som gått utbildningen, ska 
ges utrymme i sina tjänster för att hjälpa de barn som är utsatta för våld samt dem 
som utövat våld.  
 
Yttrande 
Huvudfrågan i medborgarförslaget är oerhört angelägen. Alla som vistas i skolan ska 
kunna känna sig trygga och säkra. Om situationer uppstår som äventyrar 
trygghetskänslan ska det finnas rutiner för hur detta hanteras.  
Varje skola har inom ramen för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, dokument som 
ska vara till stöd om något inträffar; t.ex. kris– och katastrofplan, handlingsplan mot 
mobbning. 
En yttre händelse som är av sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår 
sociala identitet och våra livsmål är allvarligt hotade, innebär en situation där våra 
tidigare erfarenheter och reaktionssätt inte är tillräckliga för att vi ska bemästra 
situationen. Då är det av största vikt att samordning av hela samhällets insatser sker.  
För det slaget av kriser finns i kommunen POSOM-gruppen. 
  
Skolorna arbetar idag med en mängd olika insatser i syfte att förebygga och 
motverka våld. Därför är olika program för kompetensutveckling ett kontinuerligt 
inslag varje år. Årligen görs avstämningar om hur eleverna i kommunens skolor har 
det. I år 4 och 8 har samtliga elever ett hälsosamtal med skolsköterskan och i år 5 och 
9 (vartannat år) får eleverna besvara en enkät rörande attityder till skolan. Häri ingår 
frågor om deras trygghet, och deras trivsel i skolan. Utifrån inrapporterade skador/ 
olyckor/incidenter från skolorna sammanställs också årligen statistik. Varje skola 
analyserar sina resultat och vidtar erforderliga åtgärder. 
 
Barn- och ungdomsnämnden menar att bedömningen om lämpliga åtgärder och 
angreppssätt ska göras inom rektorsområdena. Vid varje skola har man olika 
förutsättningar och behov, detta gäller såväl klimatet på skolan, ansvarsfördelning 
som personalens kompetensutvecklingsplaner. 
Generellt ska dock fortbildningsprogram inom det förebyggande hälsoområdet 
ständigt ingå i det programutbud som erbjuds.  
Medborgarförslaget är således inte i linje med grundpelarna för förvaltningens 
decentraliserade arbetssätt. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
att  härmed anse medborgarförslaget besvarat. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet 
vid nämndens septembersammanträde. 
 
------------------ 

 
Yrkande 
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar 
- att sista stycket i yttrandet stryks  
- att stycket ersätts med: 
”Vid varje skola har man olika förutsättningar och behov. Det gäller såväl klimatet 
på skolan, ansvarsfördelning som personalens kompetensutvecklingsplaner. 
Barn- och ungdomsnämnden menar att bedömningen om lämpliga åtgärder och 
angreppssätt ska göras inom rektorsområdena. Nämnden avser dock att arbeta vidare 
med denna vikiga fråga genom en kartläggning och djupare analys av hur kris- och 
konfliktshanteringsarbetet bedrivs ute i personalgrupperna”. 
 
Detta föranleder en tilläggsatt-sats och Annicka Engblom yrkar att barn- och 
ungdomsnämnden för egen del beslutar 
att ta med sig frågan i arbetet med kommande utvärderingsplan.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms ändringsyrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ändringsyrkandet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms förslag om tilläggsatt-sats. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med denna. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat att med ovanstående ändringar 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar för egen del 
att ta med sig frågan i arbetet med kommande utvärderingsplan.  
 
______________________   
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 2005.269 618  
   

§ 91 
A Ottosson Yttrande över motion angående Prao i högstadiet 
I Bergström 
Akten Maria Persson (c) har till kommunfullmäktige ställt motion angående prao på 
 högstadiet. Motionärens intention är att höja kvaliteten på praoplatserna samt att 
 eleverna ges möjlighet att om de själva ordnar platser kunna få nyttja dessa. 

 
Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige ska 
besluta 
att  eleverna skall göra en utvärdering av sin PRAO-plats så att man kan plocka bort 
platser som är dåliga  
att elever som ordnar egna praoplatser ska få genomföra dem om det är möjligt. 
 
Yttrande 
Inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhet ansvarar studie- och yrkesväg- 
ledarna för och genomför utvärdering av elevernas praoplatser.  
Utvärderingarna har lett till att vissa arbetsplatser tagits bort som praoplats. 
Exempelvis om arbetsplatsen tagit emot fler praoelever än det fanns arbetsuppgifter 
för. 
Eleverna ges också möjlighet att själva ordna och nyttja praktikplatser. Främst sker 
detta i år 9, men det förekommer också i år 8. En  av studie- och yrkesvägledarna  
beskriver att hon avsiktligt begränsat möjligheterna att söka egna platser till sista 
praktiktillfället i år 9. Hennes skäl till detta är integration och viljan att visa på 
mångfalden i samhället. Avsikten är att begränsa att eleverna väljer en praktikplats 
på företag hos föräldrar och släkt, med de förmåner detta kan medföra. Det bästa för 
eleven är att få se och prova så mycket som möjligt utanför sin egen kultur och 
familj. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens septembersammanträde. 
 
-------------------------- 
 
Yrkande 
Ordföranden yrkar återremiss av ärendet för komplettering av yttrandet. 
 



  28 september 2005  18 
   
 
 
forts § 91 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske. 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat att återremittera ärendet 
för komplettering av yttrandet. 
 
_________________ 
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 2005.85 623 
§ 92 

C-U Persson Yttrande över motion om säkra åkturer 
Kommunfullm. 
Akten Maria Persson, c, har i motion begärt att handsfree/headset ska användas av 
 skolskjutsförarna vid transport av skolskjutsbarn. 

 
Yttrande 
Barn- och ungdomsförvaltningen instämmer i motionärens yrkande. I kommande 
upphandlingar kommer krav om användning av handsfree/headsset finnas med som 
ett säkerhetskrav. Detta krav bedöms inte vara kostnadsdrivande i någon större 
omfattning. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår Barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om säkra åkturer. 
 
------------------ 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om säkra åkturer. 
 
_______________   



 28 september 2005  20 
 
 
 2005.268 531 
  
  
§ 93 

C-U Persson Yttrande över medborgarförslag att barn under skoltid ska få åka gratis 
Kommunfullm. på stadsbussarna 
Akten 

Siw Olsson, lärare på Spandelstorpsskolan, föreslår i ett medborgarförslag att barn 
under skoltid ska få åka gratis på stadsbussarna. 
 
Yttrande 
Förslaget om ”gratis skolresor” är inte nytt. Barn- och ungdomsförvaltningen har 
ställt liknade önskemål till Blekingetrafiken vid olika överläggningar. Svaret har 
hittills alltid blivit nekande. Förvaltningen jämställer i detta sammanhang skolresor  
i både tätort och landsbygd. 
 
I nuläget  pågår diskussioner mellan kommunledningsförvaltningen, utbildnings-
förvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen kring Blekingetrafikens 
trafikerbjudande runt Rosenholm, växelvis boende mm. Barn- och ungdoms-
förvaltningen föreslås att få i uppdrag att ta med frågan om eventuella förändringar 
om bussresor för skolbarn i dessa överläggningar. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att yttra sig till kommunstyrelsen enligt ovan. 
 
---------------------- 

 
 Propositionsordning 
 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.     
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

att yttra sig till kommunstyrelsen enligt ovan. 
 
_______________ 
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 2005.146 440 
§ 94 

A Ottosson Återremitterat yttrande över motionen Stöd till föräldrar förbättrar hälsan 
Kommunfullm.  
Akten Kristdemokraterna har till Kommunfullmäktige ställt motionen Stöd till föräldrar 
 förbättrar hälsan. Motionären framhåller barns rätt till en trygg och bra uppväxt och 
 föräldrarnas nyckelroll i arbetet med att motverka den försämrade psykiska hälsan 
 bland barn och ungdomar. 

Vidare hänvisar motionären till Folkhälsoinstitutet, som lämnat förslag till 
regeringen om spridning av nya metoder för föräldrastöd. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår motionären kommunfullmäktige    
att  utreda möjligheterna att erbjuda föräldrastöd i enlighet med motionens 
intentioner grundat på Folkhälsoinstitutets rapport. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 31 augusti 2005, § 74 
att återremittera förslaget till yttrande över motionen Stöd till föräldrar förbättrar 
hälsan. Ärendet har därefter kompletterats med utdrag ur Folkhälsoinstitutets rapport. 
 
Förslag till yttrande 
De förslag som presenteras i Folkhälsoinstitutets rapport tar sin utgångspunkt i det 
föräldrastöd som idag erbjuds i Sverige. Statens folkhälsoinstitut rekommenderar 
bred användning inom befintlig verksamhet av metoder som främjar trygg 
anknytning. Olika metoder bör prövas för att främja goda relationer mellan 
föräldrarna. Primärkommunerna föreslås samordna allt föräldrastöd inkl mödra- och 
barnhälsovård. I rapporten fastslås att medverkan från primärkommuner, landsting, 
stat, frivilligorganisationer, privatägda samt forskningsinstitutioner krävs för att 
genomföra de förslag som läggs fram. 
 
För barn- och ungdomsnämndens verksamheter förskola, fritidshem och skola finns 
ett givet uppdrag att samarbeta med föräldrarna. Läroplanerna framhåller att ansvaret 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och 
lärande är gemensamt. 
I rektorsområdena finns skolråd, brukarråd, föräldraråd och liknande som forum för 
samverkan och samråd samt inflytande för föräldrarna. En mängd aktiviteter och 
insatser genomförs som syftar till att bjuda in och göra föräldrar delaktiga i barnens 
vardag.  
 
Rektorsområdena inbjuder, utöver föräldramöten, utvecklingssamtal, trivsel-
arrangemang m.m. också  till möten som har karaktären av stöd och utbildning för 
föräldrarna. Exempel på detta är föreläsningar, temakvällar och studiecirklar med 
anknytning till föräldraskapet. Detta behov är en företeelse som framträder tydligare 
nu än tidigare. Barn- och ungdomsförvaltningen har även tillsammans med andra 
förvaltningar och organisationer arrangerat föreläsningar och inbjudit till 
studiecirklar för föräldrar. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens intentioner. För verksamheterna 
inom nämndens ansvarområde är uppdraget i huvudsak att i vardagsarbetet stödja 
föräldrarna. I detta samarbetar personalen på olika sätt med andra utanför skolan. 
Ytterligare insatser utöver vad som redan görs bör prövas på kommunövergripande 
nivå. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden att med stöd av vad som ovan anförts besluta  
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att  motionen därmed anses besvarad. 
 
----------------------    
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med stöd av vad som ovan anförts   
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att  motionen därmed anses besvarad. 
 
 ________________ 
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 2005.373 606 
§ 95 

K Edvinsson Förslag om delegation till arbetsutskottet i ärenden avseende uppskjuten 
I Bergström skolstart 
Akten 

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.  
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen på begäran av ett barns 
vårdnadshavare besluta att barnet ska börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen 
det kalenderår barnet fyller åtta år. (Skollagen 3 kap.7§) 
 
Hittills har beslut i ärenden enligt ovan fattats av barn- och ungdomsnämnden. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att  till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegera beslut om uppskjuten 
skolstart enligt skollagen 3 kap. 7 §.  

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegera beslut om uppskjuten 
skolstart enligt skollagen 3 kap. 7 §.  

 
________________ 
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 2005.389 001 
 
§ 96 

J Elofsson Val av kontaktpolitiker 
I Bergström 
R/Fr-Ho Då Stefan Gullbing (kd) avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och  
Akten ungdomsnämnden har en vakans uppstått som kontaktpolitiker i Fridlevstad- 
 Holmsjö rektorsområde. 

 
Borgerliga alliansen återkommer med förslag till kontaktpolitiker i rektorsområdet 
till nämndens septembersammanträde. 
 
--------------------     
 
Förslag 
Annicka Engblom (m) föreslår att Johan Elofsson (m) väljs till kontaktpolitiker i 
ovanstående område. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att välja Johan Elofsson (m) till kontaktpolitiker i Fridlevstad-Holmsjö 
rektorsområde. 
 
______________ 
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§ 97 
Kurser och konferenser 
 

I Bergström 1. Konferens barn- och ungdomsnämnden  och rektorerna 
 
Den gemensamma konferensen för barn- och ungdomsnämnden och rektorerna 
den  6 oktober kl 13.00 äger rum på Villa Oscar, Gräsviksområdet. 
 
Anmälan om deltagande skall göras till Ingrid Bergström, senast den 4 oktober 2005. 
 
_______________ 
 

I Bergström 2. Fördjupningsdiskussion angående lokalekonomi och 
 hyressättning 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen inbjuder till en fördjupningsdiskussion angående 
fastigheter, lokalekonomi och hyressystemet efter arbetsutskottets sammanträde den 
13 oktober 2005 kl 13.00. Lokal Freden, Kommunhus Ruthensparre. Håkan Franzén 
och Bengt Nilsson från fastighetsförvaltningen kommer att delta vid detta tillfälle. 
 
_______________ 
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§ 98 
Övriga ärenden 
 

Br-Chr Arnesson 1. Annons barnskötare i familjedaghem 
S Ohlsson 

Annicka Engblom (m) ställer frågor om annonsformuleringen betr barnskötare i 
familjedaghem. 
 
Förvaltningen kommer att titta närmare på annonsen. 
 
________________   
 
 

S Ohlsson 2. Blankett för ansökan om barnomsorg 
 
Annicka Engblom (m) ställer frågor om möjligheten att uttrycka annat önskemål 
än det som erbjuds på blanketten för ansökan om och val av barnomsorg. 
 
Förvaltningen skall se över blanketten. 
 
_________________   
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§ 99 
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsens 2005.259  290 
allmänna utskott  § 107 
 Projekteringstillstånd för förskola i Nättraby. 
 
Kommunfullmäktige 2004.424 623 
 § 114 
 Svar på motion om trafiksäkerhet för skolbarn. 
 
Kommunfullmäktige  2004.104 750 
 § 123 
 Svar på motion om kvinnofridsreformen. 
 
Skolverket 2005.39 606 
 Uppföljning av beslut angående grundskole- 
 elevs rätt till utbildning och särskilt stöd vid 
 Vedebyskolan.  
                                                                                
Till Samhällsbyggnads- 2005.165 214  
förvaltningen                                   Yttrande under samrådsskedet över detaljplan                         
    för Bastasjö.     
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisningen och lägger meddelandena 
till handlingarna. 
 
_________________ 
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 S2005.332 606 
§ 100 

Rektor/Jämjö V Begäran om uppskjuten skolstart – sekretessärende 
Vårdnadshav. 
A Ottosson Rektor för Jämjö Västra rektorsområde har i skrivelse tillstyrkt anhållan om  
Akten uppskjuten skolstart från vårdnadshavarna för flicka född år 1998. 

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
 
att utifrån rektors bedömning medge att flickan börjar fullgöra sin skolplikt 
höstterminen 2006. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
att utifrån rektors bedömning medge att flickan börjar fullgöra sin skolplikt 
höstterminen 2006. 
 
________________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 26 oktober 2005  
 
§ 101 Aktuell information 
 1. Sjukfrånvaroredovisning 2:a tertialet 2005 
 2. Information om förskoleutbyggnad 
 
§ 102 Delegeringsärenden 
 
§ 103 Budgetuppföljning per den 30 september 2005 
 
§ 104 Elevbidrag till friskolor i Karlskrona kommun  
 
§ 105 Etablering av förskola på Hästö 
 
§ 106 Yttrande över motion angående Prao i högstadiet 
 
§ 107 Yttrande över Strategi- och inriktningsdokument m m för 
 världsarvet örlogsstaden Karlskrona 
 
§ 108 Kurser och konferenser 
 - Information om Carlbeckkommitténs slutbetänkande 
 
§ 109 Övriga ärenden 
 1. Gemensamma konferenser   
 2. Presidieträff 
 3. Avgående ledamot 
 4. Samarbete skolsköterskor 
 
§ 110 Meddelanden 
 
_______________
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 11.35 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s) fr 10.30 §§ 102-110 

 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Jeanette Petersson (s) 
 Johan Elofsson (m) 
 Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) 
 Andreas Reinholdsson (kd) 
 Bo Palmgren (c)  
 Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Mats Fagerlund (s) 
 Reine Svensson (v) fr 09.00 §§ 102-110 

 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Bo Palmgren  
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-11-02 kl 16.00   
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 101-110 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-11-03 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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  2005.119 026 
§ 101 
Aktuell information 
 

L Dehlin 1. Sjukfrånvaroredovisning 2:a tertialet 2005 
Akten 

Lena Dahlin redovisar sjukdagar tertial 2, en jämförelse mellan december-juli 2004 
respektive 2005. Vidare redovisas sjukdagar januari-augusti 2004 och 2005 samt 
uppdelning sjukdagar januari-april och maj-augusti 2004 och 2005. 
Sjukfrånvarointervaller 0-60 dagar och över 60 dagar redovisas för samma perioder. 
Sjukdagar per åldersgrupper 0-29, 30-49 och 50-67 år redovisas samt i åldersgrupper 
i 10-årsintervaller. 
En sammanställning totalt över åren 2002, 2003, 2004 och fram till och med augusti 
månad 2005 redovisas. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har framfört önskemål om redovisning av olika 
kategorier och denna gång redovisas sjukfrånvaron för förskollärare och barnskötare  
januari- april respektive maj-augusti 2004 och 2005. 
 
PA-funktionen följer även upp personal med upprepad korttidsfrånvaro och redovisar 
omfattningen september 2003 - augusti 2004 samt september 2004 - augusti 2005.   
 
Barn- och ungdomsnämnden del av informationen. 
_______________   
  2005.425 611 
2. Information om förskoleutbyggnad      
                                                                                                                   

S Ohlsson Solvig Ohlsson informerar om pågående och planerad förskoleutbyggnad enligt 
Akten nedan: 

  Avd/barn Beräknad inflyttning  
Skillingenäs  2 avd februari -06 
Smörblomman 1,5 avd januari -06 
AWA-vägen 5-6 barn januari -06 
Annexen Spandels- 20 barn januari -06 
torps gård 
Strömsbergs skola ca 1 avd januari/februari -06 
Dagbarnvårdare ca 3 st/1 avd januari -06 
Adlersten 1 avd januari/februari -06 
Saltöskolan 1 avd januari/februari -06 
Sturköskolan ca 0,75 avd januari -06 
(alt. förstärkning av dagbarnvårdare) 
Därutöver planeras utökning i befintlig verksamhet. 
Rosenholm  besked senare i vår 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
_________________ 
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 § 102 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om undervisning i samtliga ämnen för 
pojke i år 9 vid Vedebyskolan. Undervisningen för- 
lägges till särskild undervisningsgrupp på Amiralitets- 
skolan fr o m vecka 37. 
 
Beslut om undervisning i SV, MA, EN, FY, KE, BI, TK 
och SO förlagd till särskild undervisningsgrupp för flicka 
i år 7 vid Vedebyskolan fr o m vecka 37. 
 
Beslut om att undervisning i EN förlägges till särskild 
undervisningsgrupp för pojke i år 9 vid Vedebyskolan 
fr o m vecka 35. 
 
Beslut om att undervisningen i MA förläggs till särskild 
undervisningsgrupp för flicka i år 8 vid Vedebyskolan 
fr o m vecka 35. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp i 
SV, EN, MA, FY, KE, BI, TK och SO för pojke i år 9 
vid Vedebyskolan fr o m läsårsstarten 2005/2006.  
Samtidigt beslutas om anpassad studiegång i vissa ämnen. 
 
Beslut om att undervisningen i samtliga ämnen förlägges 
till särskild undervisningsgrupp vid Amiralitetsskolan för  
flicka i år 8  vid Vedebyskolan. 
 
Beviljande av ledighet för tiden 12 dec 2005 – 27 jan 2006 
för flicka i år 9 vid Vedebyskolan. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 vid Rödeby- 
skolan fr o m 10 sept 2005 och tillsvidare. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 6 vid Nättrabyskolan 
under tiden 18 dec 2005 – 20 jan 2006. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 6 på  
Jändelskolan. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 2 i Jämjö västra 
rektorsområde under tiden 10 nov – 9 dec 2005. 
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forts § 102 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 1 i Jämjö östra rektors- 
område under tiden 10 nov – 2 dec 2005.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2004.210 042 
 

P Olsson § 103 
S Petersson Budgetuppföljning per den 30 september 2005 
Kommunstyr. 
Akten En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos slutar på +/-0 mkr. 
 Underskott prognostiseras bl a för verksamheten bemanningsteam, Säljö barnkoloni, 
 förberedelseklass samt för bidragen till de kooperativa förskolorna. 

Överskott förväntas bli inom föräldraavgifter och bidrag till fristående skolor. 
 
Rektorsområdena  
Prognosen för rektorsområdena i sin helhet för 2005 är +/- 0 mkr 

 
Investeringsbudget 
Av nämndens investeringsbudget på 5,9 mkr för 2005 har till och med september 
månad använts 3,8 mkr. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden att besluta  
 
att godkänna budgetuppföljningen för januari - september 2005 
 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 
 
----------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
________________  
  
 
 
 



  26 oktober 2005  6 
 
 
 
  2003.464 042 

P Olsson § 104 
S Petersson Elevbidrag till friskolor i Karlskrona kommun 
Friskolorna 
Akten Bakgrund 

Elevbidraget har sedan internbudgeten år 2001 tagits fram i en modell som har givit 
de fristående skolorna 95% av de totala kostnaderna för skolverksamheten i 
Karlskrona kommun. Ersättningen till de fristående skolorna för deras lokalkostnader 
har utgått med de kommunala skolornas genomsnittskostnad.  
Beslut om denna modell för att beräkna verksamhetsbidrag och lokalbidrag fattade 
barn- och ungdomsnämnden i april 2000. Beslutet föregicks av en utredning där man 
konstaterade svårigheten med att beräkna skolpliktskostnaden, vilket gjorde att 
nämnden beslutade om ett schablonavdrag på 5% på verksamhetsbidraget. I beslutet 
ingick att förvaltningen skulle utvärdera bidragsreglerna vid utgången av år 2002. 
  
Utvärderingen 
Vid ingången av år 2003 genomfördes ovanstående beslutade utvärdering. 
Utvärderingen genomfördes utifrån verkliga förhållanden och elevantal och gjordes 
av en, inom skolväsendet, sakkunnig person. Utvärderingen genomfördes under 
våren 2003 tillsammans med en referensgrupp med representanter från de fristående 
skolorna. Enighet om slutsatserna uppnåddes ej i gruppen. Vid barn – och 
ungdomsnämndens sammanträde i juni 2003 beslutades att förvaltningen skulle 
genomföra samtal med de fristående skolorna för att nå en långsiktig lösning. Dessa 
samtal genomfördes under hösten 2003 utan att en gemensam syn på bidragsnivån 
uppnåddes.  
 
Utvärderingen visade att den kommunala skolan har kostnader som bl a beror på lag- 
och myndighetskrav som inte de fristående skolorna har och som de fristående 
skolorna kan bortse från när de genomför sin planering.  
Utvärderingen visade att kostnaden för den kommunala skolan skulle vara väsentligt 
lägre om en kommun skulle utforma sin organisation utifrån samma villkor som den 
fristående skolan. Sammantaget skulle barn- och ungdomsnämnden kunna minska 
sina kostnader med 29,3 mkr, om man inte var tvungen att bedriva skola i hela 
kommunen, vilket motsvarar 12% av kommunens totalkostnad för grundskolan som 
2003 var 260 mkr.  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2003-12-17 om ett nytt 
elevbidrag – verksamhetsbidrag till de fristående skolorna. Beslutet bestod i korthet i 
att man till de fristående skolorna, från och med år 2004 skulle utge ett 
genomsnittligt elevbidrag motsvarande 90% per elev av de totala skolkostnaderna i 
Karlskrona kommun med undantag av lokalkostnaderna. Inget nytt beslut togs vid 
detta tillfälle angående lokalbidrag utan beslutet innebar att samma modell dvs den 
genomsnittliga kommunala lokalkostnaden för skolan skulle användas framgent. 
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Rättssak 
Detta beslut överklagades till länsrätten 2004-01-02 och i dom 2004-10-05 fastslog 
länsrätten att det beslut som barn- och ungdomsnämnden gjorde 2003-12-17 var 
olagligt med hänvisning till 9 kap 6 § skollagen om att bidrag till fristående skolor 
skall fördelas enligt samma grund som till kommunens egna skolor.  
 
I länsrättens dom och i överklagandet 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. De fristående skolorna anser 
att de inte får del av kostnader såsom PC-avgifter, försäkringskostnader, 
gemensamma utvecklings- och utbildningskostnader.  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att begära prövningstillstånd i kammarrätten 
och kammarrättens beslut inkom till förvaltningen 2005-06-15 och innebar att barn- 
och ungdomsnämnden inte erhöll något prövningstillstånd vid kammarrätten. 
 
Nytt beslut 2005 
Med anledning av ovanstående har förvaltningen tagit fram en mer detaljerad modell 
för hur bidraget till de fristående skolorna räknats fram och den bygger på en 
liknande modell som tidigare men är mer detaljerad. Till skillnad från den förra 
modellen så läggs även lokalbidraget in i beräkningsunderlaget. 
 
Med utgångspunkt från bokslutet år 2004 har det räknats fram vilken kostnad som 
barn- och ungdomsnämnden haft för grundskolans elever i förskoleklass, år 1-6 samt 
år 7-9. Enligt bokslutet år 2004 uppgick denna kostnad per elev till 52 383 kr i 
förskoleklass och 59 662 kr i åren 1-6 samt 65 227 kr i åren 7-9. Hänsyn har tagits 
till att friskolorna inte har några kostnader för skolskjutsar samt kostnader hänförliga 
till vad som är att anse som nämndadministration. Avdrag har även gjorts för 
Utvecklingscentrum och Resurscentrum vilka de fristående skolorna får nyttja på 
samma sätt som de kommunala. 
 
Skolpliktskostnad/Överkapacitet 
Modellen tar hänsyn till den överkapacitet som finns inom den kommunala skolan. 
Barn- och ungdomsnämnden har en resurstilldelning som är utformad av principen 
att det skall vara 20, 24 respektive 28 elever per klassrum i förskoleklass, år 1-6 
respektive år 7-9 och denna princip är förankrad i gällande internbudgetbeslut.  
Den i föregående stycke beskrivna överkapaciteten beror på att kommunen har ett 
mer vittgående ansvar enligt skollagen än de fristående skolorna har och kan därför 
inte utforma sin skolorganisation på samma sätt som de. Med hänsyn tagen till detta 
kan inte kommunen lägga ned vissa skolor och därefter placera eleverna på andra 
skolor var helst i kommunen. Vid förändring i sin skolorganisation har kommunen 
skyldighet att tillse att elever som förs över från en skola till en annan, placeras så 
nära elevens hem som möjligt. Skolpliktskostnaden/överkapaciteten har beräknats 
utifrån den överkapacitet den kommunala skolan har och vilket resulterar i att det 
finns en överkapacitet om 1 683 elever.   
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Det beräknade beloppet för överkapaciteten är 52,7 mkr enligt en beräkningsmodell 
som bygger på att överkapaciteten  lagts ut vid ett flertal skolor såväl på landsbygd 
som i centralorten.. I beloppet ingår kostnader för lärare och lokaler. De elevrelate- 
rade kostnader som ändå kvarstår även om verksamhet inte bedrivs vid de utpekade 
skolorna har ej medtagits.. Kostnaden för överkapaciteten är således inte schablon-
mässigt beräknad utan bygger på faktiska kostnader som kvarstår även efter en 
förändrad kommunal skolorganisation. 
 
Förvaltningen föreslår ett retroaktivt beslut och nytt förslag kommer att sändas 
ut till nämnden. 
  
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens oktobersammanträde. 
 
-------------------- 
 
Tjänstemannaförslag 
Förvaltningen redovisar förslag till beslut. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att från och med 2004-01-01 genomföra en förändring i det elevbidrag som 
 utbetalas till de fristående skolorna enligt modell som bifogas förslaget 
 
att nytt elevbidrag framräknas årligen utifrån faktiska siffror i bokslut och  
 justeras med eventuell pris- och lönekompensation under löpande år samt med 
 eventuella övergripande satsningar eller besparingar i grundskolan 
 
att under tiden 2004-01-01 – 2005-10-31 justera utbetalda belopp till de 
 fristående skolorna enligt den föreslagna modellen och enligt nettoberäkning 
 för respektive fristående skola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Yrkanden 
Ordföranden föreslår följande tilläggsattsats 
att det maximala skolpliktsavdraget uppgår till 10 %.  
 
Johan Elofsson (m) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall till borgerliga 
alliansens förslag som innebär att barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att  
från och med den 1 januari 2006 införa en skolpeng 
att uppdra åt utomstående utredare att ta fram ett förslag för en mer effektiv 
organisationsstruktur, innefattande ledning, administration och lokalutnyttjande. 
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Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och ordförandens 
tilläggsattsats.  
 
Marcel Abedini (mp) yrkar återremiss av ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske. 
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslag mot borgerliga alliansens yrkanden. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Votering 
Votering begärs. 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder tjänste- 
mannaförslaget röstar ja, den som biträder borgerliga alliansens förslag röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland 
Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Jeanette Petersson (s), Mats Fagerlund (s)  
och Reine Svensson (v). 
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Kerstin Ekberg- 
Söderbom (fp), Andreas Reinholdsson (kd) och Bo Palmgren (c). 
Följande avstår: Marcel Abedini (mp). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 avstår-röst 
beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på sin tilläggsattsats. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att från och med 2004-01-01 genomföra en förändring i det elevbidrag som 
 utbetalas till de fristående skolorna enligt modell som bifogas förslaget 
 
att nytt elevbidrag framräknas årligen utifrån faktiska siffror i bokslut och  
 justeras med eventuell pris- och lönekompensation under löpande år samt med 
 eventuella övergripande satsningar eller besparingar i grundskolan 
 
att det maximala skolpliktsavdraget uppgår till 10 % 
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att under tiden 2004-01-01 – 2005-10-31 justera utbetalda belopp till de 
 fristående skolorna enligt den föreslagna modellen och enligt nettoberäkning 
 för respektive fristående skola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Reservation 
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
____________ 
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  2004.370 290  
 

P Olsson § 105 
S Ohlsson Etablering av förskola på Hästö 
Tekn förv 
Tekn nämnd Bakgrund 
Akten Med anledning av Arbetsmiljöverkets påtalade brister på två förskoleavdelningar på 
 Herrgårdsvägen på Hästö beslutade barn- och ungdomsnämnden i oktober 2004,  

§ 91, att projektering av fyra nya förskoleavdelningar på Hästö skulle göras. 
 
Förutom de två ovannämnda förskoleavdelningarna flyttas också den förskole-
avdelning som idag finns etablerad i en bostadsrättsfastighet på Herrgårdsvägen. 
Därutöver utökas verksamheten med en ny avdelning för att möta den ökade 
efterfrågan på förskoleplatser.  
 
Förslag 
Projekteringen av en ny förskola med fyra avdelningar är nu klar och en definitiv 
kostnad är framtagen. Förskolan innehåller ett tillagningskök för denna verksamhet 
samt för de två förskoleavdelningarna på Annebo. 
Byggnaden är 820 m2 och kommer att vara klar för inflyttning under januari 2007. 
Den totala årshyran för förskolan blir 1 450 000 kronor. 
Kostnaden för de tre idag befintliga förskoleavdelningarna är 730 000 kronor vilket 
innebär en hyresökning med 720 000 kronor. 
Driftskostnad (exkl hyreskostnad) för utökningen med en förskoleavdelning beräknas 
till 1 400 000 kronor. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att etablera en ny förskola med fyra avdelningar på Hästö enligt ovan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens oktobersammanträde. 
 
----------------------   
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att etablera en ny förskola med fyra avdelningar på Hästö enligt ovan. 
 
__________________
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  2005.269 618 
 
§ 106 

A Ottosson Yttrande över motion angående Prao i högstadiet 
Kommunfullm 
Akten Maria Persson (c) har till kommunfullmäktige ställt motion angående prao på 
 högstadiet. Motionärens intention är att höja kvaliteten på praoplatserna samt att 
 eleverna ges möjlighet att om de själva ordnar platser kunna få nyttja dessa. 

 
Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige ska 
besluta 
att  eleverna skall göra en utvärdering av sin PRAO-plats så att man kan plocka bort 
platser som är dåliga  
att elever som ordnar egna praoplatser ska få genomföra dem om det är möjligt. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde den 28 september 2005, 
§ 91, om återremiss av ärendet för komplettering av detsamma. 
  
Yttrande 
Inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhet ansvarar studie- och yrkesväg- 
ledarna för och genomför utvärdering av elevernas praoplatser. Det kan dels vara 
utvärdering av hur eleverna upplevt förberedelserna inför praktiktiden, dels en 
utvärdering av hur praktiken varit. Utvärderingarna har lett till att vissa arbetsplatser 
tagits bort som praoplats. Exempelvis om arbetsplatsen tagit emot fler praoelever än 
det fanns arbetsuppgifter för. 
Eleverna ges också möjlighet att själva ordna och nyttja praktikplatser. Främst sker 
detta i år 9, men det förekommer också i år 8. Förutsättningen för att eleven ska få 
ordna sin praoplats är att studie- och yrkesvägledaren vidtalas. En viktig del av 
praktiken är att eleven får prova på så mycket som möjligt inom de sektorer som 
finns för prao. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden att med stöd av vad ovan anförts besluta  
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. 
 
-------------------- 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
______________
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  2005.355 103 

A Ottosson § 107 
Kulturnämnd Yttrande över Strategi- och inriktningsdokument m m för världsarvet 
Akten örlogsstaden Karlskrona  

 
Världsarvsrådet har arbetat fram ett gemensamt förvaltnings- och utvecklings-
program för örlogsstaden Karlskrona. Programmet består av två delar; ett 
övergripande strategi- och inriktningsdokument och en handlings- och åtgärdsplan.  
Kulturnämnden har skicka ut handlingsplanen på remiss till berörda nämnder och 
förvaltningar. Kulturnämnden kommer att sammanställa synpunkterna till ett 
gemensamt svar till Kommunfullmäktige. 
Huvudprincipen är att genomförandet av programmet ska ske inom ramen för de 
deltagande organisationernas ordinarie verksamhet och, när så behövs, genom olika 
samarbets– och resursinsatser. Den som har huvudansvaret för ett fokusområde har 
också ett huvudansvar för att initiera, samordna och driva arbetet inom program-
området. 
 
Sex strategiska fokusområden 
Förvaltnings- och utvecklingsprogrammet innehåller sex strategiska fokusområden: 

1. Samverkan och delat ansvarstagande 
2. Kunskap och kompetens 
3. Samhällsplanering och bebyggelsevård 
4. Publikarbete och kommunikation 
5. Bildning och delaktighet 
6. Internationell samverkan 

 
Barn- och ungdomsnämndens synpunkter  
Barn- och ungdomsnämnden ser positivt på ett för världsarvet samlat och gemensamt 
måldokument för samtliga berörda och medansvariga mellan regionen, kommunen, 
näringslivet, marinen, kulturen och inte minst inom utbildningsområdet. Genom 
skolan kan världsarvets potential som lärmiljö och länk till världsarvet tas tillvara. 
Skolan har enlig läroplanen ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola 
har förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska 
kulturarv. Detta framhålls också i barn- och ungdomsnämndens skolplan.  
I Karlskrona finns idag tre världsarvsskolor; Ö Torpskolan, Wämöskolan och 
Rosenfeldtskolan. 
Exempel på skolors arbete med världsarvet redovisas i yttrandet. 
  
Synpunkter från rektorsområdena 
- I ledningsgruppen med samordning inom respektive fokusområde behövs en person 
som de enskilda skolorna kan vända sig till för att få information och som kan sköta 
den övergripande samordningen.  
- Mycket bra att man i handlingsprogrammet poängterar skolans roll som 
kulturinstitution med att fungera som förmedlare, inspiratör och ambassadörer för 
världsarvet. 
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- Våra världsarvsskolor kan hjälpa till med att bygga utbildningspaket kring 
världsarvet tillsammans med t ex museerna, örlogsbasen, bibliotek m.fl. till övriga 
skolor i kommunen. Världsarvsskolorna kan utgå från de erfarenheter de har fått 
sedan 1999. 
Praktiska och ekonomiska frågor aktualiseras när man arbetar med lärande och 
undervisning på annan plats än in klassrummet. Finns det en klar förväntan på 
skolornas ansvar och delaktighet att ta del av världsarvets unika lärandemiljöer, bör 
det inom Karlskrona kommun och barn- och ungdomsförvaltningen diskuteras och 
undersökas hur vi ska kunna nå målet ….att motivera den uppväxande generationen 
att söka kunskap utanför skolböckerna och klassrummen och att stärka kunskap om 
den miljö de känner till och lever i… Den möjligheten måste finnas för alla elever 
oavsett om man har sin skola på Trossö eller flera mil utanför stadskärnan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att  lämna synpunkter på Handlings- och åtgärdsplan för världsarvet örlogsstaden 
Karlskrona enligt ovan. 
 
--------------------   
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar   
 
att  lämna synpunkter på Handlings- och åtgärdsplan för världsarvet örlogsstaden 
Karlskrona enligt ovan. 
 

 _______________  
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§ 108 

Akten Kurser och konferenser 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen, Särskolans rektorsområde  har översänt 
inbjudan till information om den framtida utbildningen för elever med 
utvecklingsstörning. Ulla Axelsson, ledamot i Carlbeckskommittén presenterar 
slutbetänkandet. 
 
Dag och tid: 31 oktober 2005 kl 18.30 – 20.30. 
Plats: Rosenholm, Vasallens lokaler. 
 
Beslut 
De ledamöter som har möjlighet uppmanas delta i arrangemanget. 
Anmälan ska göras till Tomas Hall eller Håkan Karlsson, särskolan. 
 
________________   
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§ 109 
Övriga ärenden 
 

 1. Gemensamma konferenser 
 

Johan Elofsson (m) framför sitt tack för en givande konferens med 
nämndsledamöterna och rektorerna. 
 
Även sammankomsten med representanter för fastighetsförvaltningen angående  
lokalhyror var uppskattad. 
 
2. Presidieträff 
 
Ordföranden ger en redovisning från presidiekonferens med våra nätverks-
kommuner. Man diskuterade bl a elevkostnader, skolkostnader, ledarskaps- 
frågor. 
 
Förvaltningschefen kompletterar med uppgifter om ledartäthet i de olika 
kommunerna. 
 
3. Avgående ledamot 
 

K Ekberg Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) meddelar att hon ej har möjlighet att fortsätta 
I Bergström sina politiska uppdrag i kommunen och tackar både nämnd och tjänstemän 

för ett gott samarbete. 
 
Ordföranden tackar Kerstin Ekberg-Söderbom för ett väl utfört arbete i nämnden.  
 
 
4. Samarbete skolsköterskor 
 

A Eklund Annicka Engblom (m) ställer frågor om samarbetet mellan skolsköterskor i 
kommunala skolan och friskolorna. 
 
Anja Eklund som är verksamhetschef för skolsköterskorna informerar hur 
samarbetet sker och omfattningen av detsamma. 
 
_____________ 
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§ 110     
Meddelanden                                                                                                                       
 
Kommunstyrelsens allmänna 2005.72 290 
utskott                      § 136 
 Ändring av projekteringstillstånd 
 för förskola i Rödeby 
 
Kommunstyrelsen  2005.133 005 
     § 157 
 Slutrapport Migrering IT-infrastruktur 
 
Kommunstyrelsen  2004.210 042 
 § 166 
 Delårsbokslut per den 31 augusti 2005  
 
Kommunfullmäktige  2005.388 163 
 § 111 
 Förslag till ny ledningsplan vid extra-
 ordinära händelser samt reglemente för 
 Krisledningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige  2005.380 026 
 § 137 
 Jämställdhetsprogram för Karlskrona 
 kommun år 2006 
 
Kommunfullmäktige  2005.249 028 
 § 140 
 Komplettering till Policy för representation 
 och gåvor 
 
Kommunfullmäktige  2005.379 026 
 § 141 
 Projekt rehabilitering av långtids- 
 sjukskrivna i samverkan med 
 Karlskrona kommun och landstinget 
 Blekinge 
 
Skolverket 2005.400 047 
 Information om uppföljning av statsbidrag 
 för personalförstärkning i förskolan 
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Skolverket 2005.405 049 
 Kommunblad med jämförelsetal för 
 huvudmän – ersätter tidigare utsänt 
 kommunblad 
    
Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesplan för idrotts- och 
 fritidsnämnden 2006 
 
Kulturnämnden Sammanträdesplan för kulturnämnden 
 2006 
 
Utbildningsnämnden Sammanträdesplan för utbildningsnämnden 
 2006 
 
Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesplan för miljö- och 
 byggnadsnämnden 2006   
 
Tekniska nämnden 2004.370 290 
 § 91 
 Investeringstillstånd och begäran om anslag  
 för medel angående byggandet av ny 
 förskola på Hästö  
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde med lokala 
 styrelsen den 18 september 2005  
 
Till Samhällsbyggnadsförv. 2005.18 214 
 Yttrande under samrådsskedet över 
 detaljplan för Dragsö 1:1 m fl  
 
Till Samhällsbyggnadsförv. 2005.166 214 
 Yttrande under granskningsskedet över 
 detaljplan för Lyckeby 1.1, norra Ringö 
 
Till Samhällsbyggnadsförv. 2004.487 214 
 Yttrande under samrådsskedet över detalj- 
 plan för Järavägen 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och lägger dessa till 
handlingarna. 
 

 _________________   
 
 



 14 december 2005   
 
 
 

 
Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 14 december 2005 
 
§ 111 Aktuell information 
 1. Ny ledamot i nämnden 
 2. Redovisning av utemiljön på skolorna 
 3. Sjukfrånvaroredovisning samt redovisning av nyckeltal 
 4. Information om klubben på Rosenfeldt 
 5. Information om utbildningsinspektion 
 6. Information om gymnasiesamverkan 
 
§ 112 Delegeringsärenden 
 
§ 113 Upplösning av nämndens reserv 
 
§ 114 Budgetuppföljning januari-november 2005  
 
§ 115 Internbudget för 2006 samt resursfördelning till samverkansområdena m fl 
 
§ 116 Skolutveckling inom Trossö och Wämö rektorsområden 
 
§ 117 Yttrande över motion angående dagbarnvårdares rätt att räkna in egna barn i 
 barngrupperna m m 
 
§ 118 Jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen år 2006 
 
§ 119 Regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och 
 skolbarnsomsorg 
 
§ 120 Val av ledamot i arbetsutskottet  
 
§ 121 Val av kontaktpolitiker 
 
§ 122 Kurser och konferenser 
 
§ 123 Övriga ärenden 
 1. Förhyrning av förskolelokaler i kv Adlersten 
 2. Utbyggnad i Strömsberg 
 3. Rektorstjänst i Rödeby 
 4. Förskola i kyrkans regi 
 
§ 124 Meddelanden 
 
§ 125 Tack och julhälsningar 
 
___________   
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 15.50 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s) närv kl 10.25-15.25 §§ 115-118 föredragn samt 
  §§ 112-118 beslutssmtr  
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Jeanette Petersson (s) 
 Kajsa Söderstrand (s) 
 Johan Elofsson (m) 
 Andreas Reinholdsson (kd) 
 Bo Palmgren (c)  
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 Marcel Abedini (mp) närv t o m kl 14.25 §§ 111-115 

 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Aronsson (s) 
 Claes Nedfors (s) §§ 111-115 föredragning 

 Per Gerdstigen (m) kl 13.30-15.30 §§ 112-118  
 Filip Issal (fp) kl 08.30-15.30 §§ 111-118 
 
Ersättare Claes Nedfors §§ 112-125 beslutssmtr 

 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Helen Göransson central rektor 
 Gunilla Ingestad utredare 
 
Utses att justera Kajsa Söderstrand 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-12-21 kl 11.00   
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Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 111 - 125 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-12-22 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 111   
Aktuell information 
 
1. Ny ledamot i nämnden 
 
Ordföranden hälsar Åsa Gyberg-Karlsson (v) välkommen som ledamot i barn- och 
ungdomsnämnden. Åsa Gyberg-Karlsson ersätter Arto Valtonen (v) som avsagt sig 
uppdraget. 
 
  2005.503 629 

G Ingestad 2. Redovisning av utemiljön på skolorna                                                                                                                   
H Göransson 
Akten Gunilla Ingestad och Helen Göransson redovisar en inventering av skolornas 

utemiljöer i Karlskrona kommun, dels nutida situation och dels framtida behov 
och möjligheter. Inventeringen har genomförts hösten 2005 i enlighet med barn- och 
ungdomsnämndens uppföljnings- och utvärderingsplan. 
 
Undersökningen har genomförts i enkätform i två delar, dels till barn och ungdomar 
och dels till skolledning och lärare som har fått beskriva sina skolor. 
 
Enkätundersökningen ger en mycket positiv bild av hur såväl barn och ungdomar 
som vuxna i kommunens skolor upplever sina skolors utemiljöer. Generellt kan sägas 
att ungdomarna mest beskriver det informella och oplanerade i sina svar, medan de 
vuxna fokuserar på utemiljöns betydelse i den planerade pedagogiska verksamheten. 
Det finns en gemensam ambition att ta vara på utemiljöns möjligheter. 
 
Kommunens skolenheter är mycket olika och kan tyckas ha större eller mindre 
förutsättningar att erbjuda goda utemiljöer. Jämförelser mellan de olika enkätsvaren 
visar emellertid inte på tydliga skillnader, och speciellt elevenkäterna visar att en 
viktig utgångspunkt är känslan av samhörighet och trygghet på den egna skolan.   
   
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden får ta del av redovisningen. 
 
----------------------    
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och får möjlighet att ställa 
frågor, bl a om hur det fortsatta arbetet skall bedrivas. 
 
Ordföranden återkommer i ärendet. 
_______________ 
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  2005.119 026 
 

L Dehlin 3. Sjukfrånvaroredovisning samt redovisning av nyckeltal 
Akten 
 Lena Dehlin redovisar sjuktal för januari – december år 2002-2004 samt t o m 
 oktober 2005: 

- sjukdagar per anställd och månad 
- sjukfrånvarointervaller 
- sjukfrånvaro uppdelat på personalkategorier. 
 
Nyckeltal redovisas enligt nedan avseende januari – oktober 2004 respektive 2005: 
- antal anställda  
- årsarbetare 
- arbetad tid 
- timanställda 
- genomsnittlig sysselsättningsgrad. 
 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden får ta del av redovisningen. 
 
----------------------  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisningen. 
 
_______________ 
 
 

P Olsson 4. Information om klubben på Rosenfeldtskolan 
 
Per Olsson informerar om att samhällsbyggnadsförvaltningen gett dispens för 
verksamheten i klubben på Rosenfeldtskolan till den 15 december 2005. Därefter 
skall lokalerna iordningsställas; största arbetet gäller ventilationen. Arbetet 
beräknas klart 1 februari 2006. Rektor har tillsammans med personalen gjort en plan 
för hur verksamheten skall fungera under tiden.    
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
__________________ 
 2005.466 023  

P Olsson 5. Information om utbildningsinspektion 
 
I arbetsutskottets handlingar den 8 december informerades om att Skolverket 
kommer att göra skolbesök under år 2006.  
 
Ordföranden och förvaltningschefen återkommer i ärendet  när Skolverket lämnat 
ytterligare information. 
_________________ 
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P Olsson 6. Information om gymnasiesamverkan 
 
Förvaltningschefen informerar om samverkan gymnasieskolan/grundskolan enligt 
nedan: 
Gemensam studiedag, projekt i moderna språk, överlämnandekonferenser, nätverk 
för SYV, policy övergången grundskolan/gymnasieskolan, ämnesnätverk i olika 
ämnen, omdömesblankett för ej godkända elever, policy åtgärdsprogram, samarbete 
kring undervisningen speciellt NO-sektorn samt samarbete kring yrkesväg-
ledning/ledning/gymnasieval.  
 
Exempel på annan samverkan är skolportalen,  seniorer i skolan (nu även på 
gymnasieskolan), supportskola; ferieskola-sommarskola. 
 
Önskemål från nämnden: matematiksamverkan,  lärlingsprogram, begränsat 
behöriga elever på nationella program. 
 
Redovisning har även skett i utbildningsnämnden. 
Ordföranden återkommer med fortsatta tankar kring samarbetet. 
 
__________________ 
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 § 112 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
    Dnr 
Arbetsutskottets och barn- och ungdomsnämndens  2004.305 006 
sammanträden i november ställes in.   
 
Läsårstider 2006/2007 för Karlskrona kommuns 2005.458 608 
grundskola inkl förskoleklass och särskola. 
 
Budgetuppföljning januari-oktober 2005. 2004.210 042 
 
Anställningsavtal för MR för tiden 2005-11-07, 2005.456 023 
dock längst t o m 2005-12-21. 
 
Lönetillägg åt EL som systemansvarig för 2005.451 023 
Elevakt under tiden 2005-06-01 – 12-31. 
 
Beviljande av dispens från 1-årsregeln vid placering 2005.454 606 
i förskoleverksamhet. 
 
Beslut om undervisning i SVA, EN och MA förlagd till 
särskild undervisningsgrupp samt anpassad studiegång 
fr o m v 45 för pojke i år 9 vid Vedebyskolan. 
 
Beslut om undervisning i SVA, EN, MA och SO förlagd  
till särskild undervisningsgrupp samt anpassad studiegång 
fr o m v 45 för pojke i år 9 vid Vedebyskolan. 
 
Beslut om undervisning i SV, EN, MA, SL, BL, SO samt 
delar av FY, KE och BI förlagd till särskild undervisnings- 
grupp samt anpassad studiegång fr o m v 45 för pojke i år 9  
vid Vedebyskolan. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 vid 
Vedebyskolan fr o m 051124. Eleven studerar endast 
SV. EN, MA, IDH samt SO. Övriga ämnestider används 
som förstärkning i dessa ämnen. 
 
Beviljande av ledighet under tiden 2006-01-10 – 01-24 
för pojke i år 8. 
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Beviljande av ledighet för flicka i år 6 vid Jämjö  
östra rektorsområde under tiden 2005-12-05 – 12-09  
samt 2005-12-12. 
 
Beviljande av ledighet för flicka i år 6 vid Jämjö  
östra rektorsområde under tiden 2005-12-13 – 12-16,  
2005-12-19 samt 2006-05-24. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 8 vid Jändelskolan 
under tiden 2005-12-15 – 2006-01-14. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2004.481 042 

P Olsson § 113 
S Petersson Upplösning av nämndens reserv 
Akten 

                       I det  beslut om internbudgeten som barn- och ungdomsnämnden tog den  
 15 december 2004, § 115 fastlades det en reserv till nämnden om 3,5 Mkr.  
 Reserven har bl a till uppgift att under 2005 täcka ett utökat behov av insatser 
 inom barnomsorgen samt  att täcka oförutsedda förändringar i elevantal, 
 sammansättning, omflyttning m m inom rektorsområdena, vilket förvaltningschefen 
 har delegation för enligt ovannämnda beslut. 

 
Under året har reserven använts till bl a socialpedagoger, effektivare lokalhantering, 
projektledare Rosenholm, individintegrerade elever från särskolan samt till 
arbetskläder i förskolan ca 2,5 Mkr. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att  upplösa resterande belopp av nämndens reserv för att, i enlighet med reservens 
uppgift, täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen samt att täcka 
oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning m m inom 
rektorsområdena. 
 
-----------------------   
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
________________ 
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  2004.210 042  
      
P Olsson § 114  
S Petersson Budgetuppföljning januari-november 2005 
Kommunstyr.  
Akten En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos slutar på +/- 0 Mkr. 
 Underskott prognostiseras bl a för verksamheten bemanningsteam, Säljö Barnkoloni 
 samt förberedelseklass. Överskott förväntas inom föräldraavgifter.  

 
De medel som avsattes som reserv under kommunstyrelsen för skolskjuts till barn 
med växelvis boende omprioriterades av kommunstyrelsen till annan verksamhet 
inom kommunen. Den prognostiserade merkostnaden för denna regeländring 
bedöms bli 0,9 Mkr. Under november justerades procentsatsen för 2005 års 
priskompensation nedåt med 0,25 %. Dessa båda åtgärder är en osäkerhetsfaktor i 
bedömningen av årsresultatet.  
 
Rektorsområdena  
Rektorsområdena bedöms, särskolan exkluderat, att sammantaget uppvisa ett 
nollresultat jämfört med budget.  
 
Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 Mkr för 2005. Till detta kommer 1 050 tkr som  
förs över från 2004 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts, till  
planerade åtgärder såsom ombyggnad trafikmiljö vid Spandelstorpsskolan, 
ombyggnader vid Vedebyskolan, Rödebyskolan och Wämöskolan samt 0,8 Mkr för 
inventarier vid förskoleutbyggnad under 2005.  
 
Av nämndens investeringsbudget har till och med november månad nyttjats 5,4 Mkr 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att godkänna budgetuppföljningen för  januari – november 2005  samt 
 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 
 
 -----------------------   
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
________________  
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 2005.501 042 

P Olsson § 115 
S Petersson Internbudget för 2006 samt resursfördelning till samverkansområden m fl 
A-C Östbergh 
Rapport Budgetram 2006 
Akten I budgetdirektiven för 2006 tilldelade kommunfullmäktige barn- och ungdoms-A
 nämnden en ram om 782,3 Mkr.  

I kommunfullmäktiges budgetbeslut 2005-11-24 fastlades barn- och ungdoms-
nämndens ram för år 2006 till 782,3 mkr.  
 
Till denna ram har positiva justeringar gjorts med netto ca 11,4 Mkr. Detta avser  
till största delen kompensation för löneökningar år 2005. Utöver denna ram finns 
under kommunstyrelsen centrala medel för kompensation av löneökningar 2006 
med ca 3,0  %  samt kompensation för prisökningar med 1,0 %.  
 
I en särskild reserv under kommunstyrelsen  finns medel reserverade för förskole- 
utbyggnaden 2006 med 12 Mkr.  
 
Barn- och ungdomsnämndens nettoram för år 2006 är därmed 793,7 Mkr.  I 
förslaget finns inte barnomsorgsutbyggnad för år 2006 inkluderad eftersom 
kostnaderna för denna kommer att begäras ur kommunstyrelsen reserv för 
volymökningar. 
 

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

 
 Reserv 

Enligt beslutad resursfördelningsmodell skall en reserv budgeteras. I detta 
budgetförslag har avsatts 3,5 Mkr, varav 800 tkr avsatts för socialpedagogtjänster  
i en tvåårig försöksverksamhet. 
Under 2006 föreslås förvaltningschefen kunna frigöra återstående reserv för 
verksamhet på Rosenholmsområdet, för utökning av rektorstjänster samt för 
oförutsedda effekter av demografi, elevförändringar, behov av lokalanpassning samt 
för särskilda insatser av hälsofrämjande karaktär.  
 

Statsbidrag 
Från och med 2005 förändras reglerna för det särskilt riktade statsbidraget för 
personalförstärkningar i skola och fritidshem (Wärnerssonpengarna). Den största 
delen av detta riktade statsbidrag övergår numera till det generella statsbidraget. 
Detta innebär att nämnden erhåller en ramutökning men samtidigt en extern 
intäktsminskning för åren t o m 2005. 
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Med anledning av detta finns det möjlighet att 2006 få statsbidrag med 6,4 Mkr (4,8 
Mkr), netto 2,4 Mkr, vilket också budgeterats.  Bidraget skall fördelas mellan barn- 
och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden 75/25 %. Det  kommer inte att finnas 
någon särskild reserv för detta bidrag under kommunfullmäktige, utan 2006 års 
bidrag kommer istället att hanteras som ett riktat statsbidrag och inte avräknas under 
budgetåret mot kommunbidraget.  
Det av regeringen förslagna statsbidraget för personalförstärkningar inom förskolan 
(Hallengrenpengar) har i sin helhet beaktats, vilket innebär att 3 Mkr avsätts till 
förskoleutbyggnad och 9 Mkr avsätts till personalförstärkningar inom förskolan..  

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 2006 
års planerade volymtimmar inom barnomsorgen samt antalet elever inom 
grundskolan. Samma resursfördelningsprinciper tillämpas för den barnomsorg som 
bedrivs i enskild verksamhet. Prognosen baseras på de uppgifter som har lämnats av 
rektorsområdena och företrädare för kooperativen.  
 
För särskolan föreslås en liknande modell som för grundskolan, dvs att resurser 
tilldelas efter antalet elever inom särskolan.  
Specialinstitutioner som nattis och allergiförskola föreslås fortfarande bli 
anslagsfinansierade.  
 

Den förändring av finansieringen för Resursskolorna som skedde inför år 2003 
föreslås fortsätta under år 2006. 75 % anslagsfinansieras och rektorsområdena köper 
platser efter ett beräknat behov 25 %.  

 
Generella resursen 
Under hösten 2004 gjorde Resursgruppen en probleminventering där fördyrande 
faktorer och socioekonomiska faktorer ingår som en del. Utgångspunkten var att se 
om det finns andra områden i Karlskrona kommun som har liknande behov/ 
problematik som Sunnadals rektorsområde. 
I förslaget till internbudget 2006  kommer den förändring som genomfördes för 
2005 att fortsätta gälla. Förvaltningen föreslår att den pott om 5 % eller 25 Mkr, av 
de medel som avsätts i resursfördelningen till samverkansområdena , fördelas 
utifrån två av de bakgrundsfaktorer som bildar Salsamodellen vid Skolverket, dvs 
föräldrarnas utbildningsbakgrund samt andelen barn med utländsk härkomst.  
  
Noggrann uppföljning av volymutvecklingen och avstämning av barnomsorgs-
timmar kommer att fortsätta under 2006.   
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Överskott/underskott 
Gamla överskott respektive underskott hanteras i budget 2006 enligt tidigare regler.  
 
Kommentarer 
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster: 
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration 
- Barn- och ungdomskontoret  
- Särskolan 
- Säljö barnkoloni 
- Utvecklingscentrum/Karlskrona kompetenscentrum 
- Resursskolan 
- Resurscentrum 
- Verksamhetsgemensamma kostnader och intäkter 
- Bemanningsteam 
- Skolskjutsar 
- Lokaler 
- Facklig tid 
- Finansiella poster samt avskrivningar 
- Intäkter - barnomsorgsavgifter 
- Kooperativ 
- Friskolor 
- Samverkansområden/rektorsområden 
- Rektorstjänster 
- Reserv 
 
Investeringsbudget 
Nämnden har erhållit 6,5 Mkr till investeringar för 2006. Utöver dessa medel finns 
en ospecificerad reserv under kommunstyrelsen för inventarier till barnomsorgs-
utbyggnaden 2006. 
 
Till rektorsområdena fördelas 3,6 Mkr enligt beslutad resursfördelningsmodell med 
undantag för de rektorsområden som haft ”invigning” av F-9 projekt, vilka får en 
reducerad tilldelning under 3 år. för Sunnadals rektorsområde innebär detta att der 
sker en reducering åren 2004-2006. 
 
En reserv om 400 tkr budgeteras för oförutsedda behov under året.. 
 

 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta: 

1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2006 
 
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2006 
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3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2006 
 
4.att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska 
justeringar i internbudget och resursfördelningar 
 

 5.att ge förvaltningschefen delegation att frigöra medel 2006 ur reserv för   
 verksamhet på Rosenholmsområdet, för utökning av rektorstjänster samt för 
 oförutsedda effekter av demografi, elevförändringar, behov av lokalanpassning samt 
 för särskilda insatser av hälsofrämjande karaktär samt  

 
6.att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens decembersammanträde. 
 
--------------------   
 
Kontorschefen redogör för genomförd MBL-förhandling § 11. Protokollet 
delas ut till nämndsledamöterna. 
  
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) redovisar borgerliga alliansens förslag till internbudget och 
yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
1. att godkänna Alliansens förslag till internbudget för 2006 
 
2. att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2006 
 
3. att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2006 
 
4. att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga, tekniska 
justeringar i interbudget och resursfördelning med anledning av Alliansens förslag 
 
5. att ge förvaltningschefen delegation att frigöra medel 2006 ur reserv för 
oförutsedda effekter av demografi, elevförändringar, behov av lokalanpassning samt 
för särskilda insatser av hälsofrämjande karaktär  
 
6. ge förvaltningschef delegation att godkänna budget per rektorsområde. 
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Vidare redovisar Annicka Engblom (m) följande tilläggsyrkanden från borgerliga 
alliansen : 
 
1. att tillföra skolverksamheten 6 miljoner kronor ur reserven under 
Kommunstyrelsen avsatta för barnomsorgsutbyggnad mm för förstärkning av 
elevpengen. 
    
2. att Resursskolan från och med 1 januari, 2006 anslagsfinansieras till 50 % och 
att rektorsområdena därefter enligt egna bedömningar köper platser efter behov, 
dvs. intäktsfinansiering 50 % av resterande medel. 
 
3. att Resursskolans medelstilldelning till följd av ovan minskas med 1 Mkr och 
att detta belopp tillförs skolverksamheten i form av förstärkning av elevpengen. 
 
4. att utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en effektivare 
organisationsstruktur innefattande ledning och administration och återkomma med 
förslag om dessa till nämnden i oktober 2006. 
 
5. uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att genomföra rationalisering inom den 
egna organisationen motsvarande 10 % av tilldelad budget 
 
6. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att med början från den 1 januari 
2006 särredovisa kostnaderna för barnomsorg och grundskola. 
 
7. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att inom maxtaxans ram införa 
en differentierad taxa med minst tre intervaller relaterad till vistelsetiden 
 
8. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att ta fram kvalitetskriterier för 
godkännande av förskoleverksamhet samt medge fri etablering av förskolor samt 
familjedaghem som uppfyller dessa 
 
9. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att utarbeta underlag för rätt till 
ersättning för vård av eget barn om man samtidigt har omsorg om minst ett 
utomstående 
 
10. att uppräkningskoefficienten 1,75 för barn i åldern 1-3 år även tillämpas för 
barn placerade i familjedaghem 
 
11. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att till nämnden den 21 juni 
2006 återkomma med förslag om införande av barnomsorgspeng där lokalkostnaden 
ingår som del 
 
12. att uppdra åt förvaltningen att till nämnden den 21 juni 2006 återkomma med 
förslag om införande av skolpeng där lokalkostnaden ingår som del. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på 
alliansens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer de två huvudförslagen mot varandra. 
 
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 alliansens förslag röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland 
Andreasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Jeanette Petersson (s), Kajsa Söderstrand 
(s), Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Jörgen Aronsson (s).  
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Andreas 
Reinholdsson (kd), Bo Palmgren (c), Per Gerdstigen (m) och Filip Issal (fp). 
Följande avstår: Marcel Abedini (mp). 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 avstår-röst 
beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Reservation  
Annicka Engblom (m) reserverar sig å borgerliga alliansens vägnar till förmån för  
alliansens budgetförslag vilket bifogas protokollet. 
 
Tilläggsyrkanden   
Ordföranden konstaterar att borgerliga alliansens tilläggsförslag 1, 2, 3, 5 och 10 
faller med anledning av att nämnden beslutat enligt tjänstemannaförslaget och ställer 
därefter proposition på alliansens övriga tilläggsattsatser enligt nedan: 
 
Tilläggsattsats 4. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget. 
Tilläggsattsats 6. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget. 
Tilläggsattsats 7. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget. 
Tilläggsattsats 8. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget. 
Tilläggsattsats 9. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget. 
Tilläggsattsats 11. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget. 
Tilläggsattsats 12. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget. 
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Reservation 
Annicka Engblom (m) reserverar sig å borgerliga alliansens vägnar till förmån för  
alliansens tilläggsförslag vilket bifogas protokollet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2006 
 
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2006 
 
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2006 
 
4.att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska 
justeringar i internbudget och resursfördelningar 
 

 5.att ge förvaltningschefen delegation att frigöra medel 2006 ur reserv för   
 verksamhet på Rosenholmsområdet, för utökning av rektorstjänster samt för 
 oförutsedda effekter av demografi, elevförändringar, behov av lokalanpassning samt 
 för särskilda insatser av hälsofrämjande karaktär samt  

 
6.att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde. 
 
________________ 
 



 
 
 
 
 
 

Alliansens förslag till internbudget för 

Barn- och ungdomsnämnden 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ärende 6: Förslag till internbudget 2006  13 december 2005 
 
 
 
 



 
 
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 barnomsorgen/skolan fördelas på måste vara anpassat för detta. Därför 
vill vi införa barnomsorgspeng och skolpeng. Det innebär att de kommunala resurserna går direkt 
till den barnomsorg/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) 
2: a vice ordförande    Ledamot 
 
 
Andreas Reinholdson (kd)   Bo Palmgren (c) 
Ledamot     Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Barnomsorgen 
 
Det är med stor glädje det kan konstateras att födelsetalen i kommunen är fortsatt 
höga och att inflyttningen av barnfamiljer ökar. Rätten att välja barnomsorg för 
föräldrarna till dessa våra minsta kommunmedborgare 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 i Alliansen delar inte majoritetens uppfattning om en snabb, enbart kommunal utbyggnad av 
barnomsorgen som en lösning på efterfrågan. Vi vill möjliggöra för såväl föräldrar och personal 
som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov. För öppna den möjligheten behövs 
ett annat resursfördelningssystem. Genom att införa en barnomsorgspeng med möjlighet att välja 
omsorg skapas långsiktiga regler. Vårt förslag till resursfördelning är att låta skattepengarna utan 
omvägar gå direkt till den omsorgsform föräldrarna själva väljer. 
 

• Alliansen föreslår att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram 
underlag till nämnden om införande av barnomsorgspeng samt etableringsfrihet 
inom förskolan och familjedaghem. 

 
• Vi föreslår också en differentiering av nuvarande taxa om minst tre steg för att 

på så sätt stimulera till mindre vistelsetid inom förskolan. 
 
Det sätt som man idag räknar snittimmar på inom barnomsorgen i kombination med att andelen 
små barn de senaste åren ökat markant, har på ett orimligt sätt påverkat arbetssituationen för 
dagbarnvårdarna. Alliansen har hörsammat kritiken från fackligt håll om situationen och 
instämmer i att den är ohållbar.  
 

• Alliansen föreslår att den regel om uppräkning i timmar (faktor 1,75) för barn 1-3 år 
som gäller inom övrig barnomsorg, också ska gälla för dagbarnvårdare. 

 
• Vi föreslår även att dagbarnvårdarna ska ha rätt att räkna eget/egna barn som 

placerade i hemmet. 
 
 
 
Grundskolan 
 
Ett avgörande problem i den svenska skolan är att kunskapsmålen har kommit i skymundan i en 
trängsel av andra mål och att lärarnas kompetens och auktoritet har undergrävts. Samtidigt visar 
forskning och erfarenhet att tydligt fokus på elevernas kunskapsinhämtning och goda 
lärarkunskaper är avgörande för ett gott resultat. Fler elever kan lära sig mer i skolan än vad som 
är fallet idag. Ingen elev ska behöva lämna grundskolan med bristande baskunskaper på grund 
av bristande individanpassning. Varje elev ska därför ha rätt till den undervisning och den form 
av undervisning som gör att de kan utvecklas och tillgodogöra sig grundkunskaper utifrån sina 
egna förutsättningar. Skolans anpassning till den enskilde eleven har speciellt stor betydelse för 
dem i behov av särskilt stöd, t.ex. barn och elever med funktionshinder, sociala problem, 
bristande motivation, men också barn och elever med särskilt goda förutsättningar att lära. 
Kärnan i den borgerliga skolpolitiken är därför att sätta kunskaperna i centrum.  
 



Hur ligger det då till med elevernas kunskaper? En analys av genomsnittligt meritvärde för 
eleverna i år 9, sedan det nya betygsystemet infördes 1998, visar på en liten men stadig 
uppgång i riket (se tabell 1). Det ska nämnas i sammanhanget att dessa siffror gäller jämförelse 
svenska skolor emellan och inte gentemot andra länders. För Karlskona kommuns skolor ser vi 
tyvärr en successiv försämring av resultaten under samma period. Från att ha legat över 
riksgenomsnittet vid mätningarnas början sjunker resultaten.  
 
Tabell 1 

Genomsnittligt meritvärde* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Riket 201,2 202,1 202,9 202,9 204,5 205,4 206,9 
Karlskrona kommun 203,6 202,6 200,7 199,1 197,2 200,6 200,4 
varav friskolorna 224,2 227,3 225,7 227,5 227,7 222,3 225,9 

 
* Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15, MVG=20). 
Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett 
ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifter från Skolverkets statistik. 
 
Vad beror detta på? Vi i Alliansen menar att den största förklaringen ligger i att Karlskrona 
kommun sedan flera år släpar efter med ökade resurser till skolverksamheten. En andra 
förklaring är att majoriteten under en lång följd av år har valt att satsa stora resurser på 
utbyggnad av den kommunala barnomsorgen. Det är inte rätt att eleverna i våra skolor genom 
neddragningar på resurser och därmed kvalité ska behöva klä skott för otillräcklig, statlig 
medelstilldelning till barnomsorgen (maxtaxa och rätten till förskola för barn till arbetslösa och 
föräldralediga). Det negativa gapet mellan kommunens totalbidrag per elev och den 
genomsnittliga medelstilldelningen i riket har stadigt ökat (se tabell 2). 
 
Tabell 2 
Totalkostnad (kr/elev) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 

Riket 53.400 55.300 59.200 62.500 64.700 
Karlskrona kommun 48.300 50.000 52.400 54.600 57.200 
Differens -5.100 -5.300 -6.800 -7.900 -7.500 
 
 
Detta innefattar även de tilldelade medel som avser undervisningskostnader och som alltså direkt 
påverkar den enskilde eleven (se tabell 3). Med den nuvarande inriktningen i majoritetens budget 
kommer detta gap att öka ytterligare. Vi i Alliansen menar att det måste vara tvärtom - det 
behövs satsningar inom skolan.  
 
 
Tabell 3 
Undervisningskostnad (kr/elev) 2000 2001 2002 2003 2004 
Riket 26.500 27.800 29.900 32.100 33.200 
Karlskrona kommun 25.300 26.300 28.100 28.900 30.100 
Differens -1.200 -1.500 -1.800 -3.200 -3.100 
 
 
 

• Alliansen föreslår att elevpengen förstärks med sammanlagt 7,5 miljoner kronor 
under 2006 så att kvalitén i undervisningen inte äventyras.  

 
Vi föreslår vidare att Barn- och ungdomsnämnden även i skolan inför ett nytt sätt att fördela 
resurserna på, där grunden för de medel en skola får baseras på det antal barn som väljer att gå 
där. Vi vill på detta sätt åstadkomma korta beslutsvägar samtidigt som resurserna går direkt ut 
till enheterna. 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 på 
detta sätt också 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. 

 
• Alliansen uppdrar åt Barn- och ungdomsförvaltningen att till nämnden den 21 

juni 2006 återkomma med förslag om införande av skolpeng där lokalkostnaden 
ingår som del  

 
• För att tydliggöra medelstilldelningen till grundskolan respektive barnomsorgen 

föreslår Alliansen att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att från och 
med den 1 januari 2006 särredovisa kostnaderna för de båda verksamheterna. 

 
Alliansen har tidigare kritiserat fördelningen mellan anslags- respektive intäktsfinansieringen till 
Resursskolan. Vi anser att medlen skolorna har till 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.  
 

• Alliansen föreslår därför att Resursskolan från och med 1 januari 2006  
anslagsfinaniseras till 50 % och att rektorsområdena därefter enligt egna 
bedömningar köper platser efter behov 

 
• Vidare föreslår vi att Resursskolans medelstilldelning till följd av ovan minskas 

med 1 Mkr och att detta belopp tillförs skolverksamheten i form av förstärkning 
av elevpengen. 

 
 
 
Organisation och resursfördelning 
 
Från Alliansen har vi har länge efterlyst en ordentlig genomlysning av nuvarande 
organisationsstruktur för att finna mer effektiva och flexibla sätt att bedriva verksamheten. 
Alliansen förespråkar 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. Alliansen vänder sig därför starkt emot majoritetens förslag till förändringar inom Trossö 
och Wämö rektorsområden, förutom avseende Rosenfeldtskolan. Förslaget är inte 
konsekvensbelyst och inte heller förankrat bland elever, föräldrar och personal. Förslaget 
innehåller inte heller ett enda ord om hur särskolans verksamhet i upptagningsområdet påverkas. 
Detta odemokratiska tillvägagångssätt går stick i stäv mot Alliansens idé av hur skolutveckling 
bör gå till. 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.  
 
Ett decennium efter stråkmodellens införande råder det dock fortfarande otydlighet ute i 
verksamheten vad det gäller uttalad ledningsstruktur och ansvarsfördelning. Något som både 
kostar pengar och som är högst avgörande för utvecklingen av verksamheterna. Vi är av den 
meningen att det som grundprincip bör finnas en rektor för varje skola och en föreståndare för 
varje förskola. Undantag skulle kunna 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 yrkar att utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en effektivare 

organisationsstruktur innefattande ledning och administration och återkomma 
med förslag om dessa till nämnden i oktober 2006. 

 
Förändringarna av ledningsstrukturen enligt Alliansens förslag föreslås ske i och med 
halvårsskiftet 2007. 
 
 



 
Barn och ungdomsförvaltningen internbudget för år 2006 
 
 
 

(Tkr) 
Verksamhet 

Budget 05 Budget 06 
s,v,mp 

Budget 06 
Alliansen 

Differens 
A – s,v,mp 

100  Barn- och ungdomsnämnden 1 099 1 000 1 000 0 

130  Nämndsadministration 1 625 1 814 1 814 0 

400  Barn- och ungdomskontor 6 492 6 508 5 857 - 651 

450  Särskola 25 511 26 742 26 742 0 

460  Säljö 659 764 764 0 

462  Utvecklingscentrum 841 1 171 1 171 0 

463  Resursskolan 2 862 2 878 1 878 - 1000 

464  Resurscentrum 4 049 4 141 4 141 0 

470  Vht gemensamma kostnader 19 944 14 556 14 556 0 

472  Skolskjutsar 17 100 16 730 16 730 0 

473  Lokaler 122 172 121 922 121 922 0 

474  Bemanningsteam 2 056 2 326 2 326 0 

490  Facklig tid 2 155 2 155  2 155 0 

950  Finansiella poster 5 700 5 700 5 700 0 

410-413 Barnomsorgsavgifter -34 938 -37 050 -37 050 0 

Reserv under Kommunstyrelsen 0 0 -6 000 -6 000 

Kooperativ barnomsorg 30 500 30 331 30 331 0 

Resursförd. till grundskola 622 961 624 811 632 642 7 651 

(Resursförd. till grundskola och barnomsorg) 653 461 655 142 662 793 7 651 

Wärnerssonpengar -7 200 -2 400 -2 400 0  

Statsbidrag, maxtaxereformer -19 260 -19 504 -19 504 0 

Statsbidrag, kvalitetssäkring -3 043 -3 057 -3 057 0 

Nystart av barnomsorgsavdelningar 300 300 300 0 

1 % avsättning -1 684 0 0 0 

Reserv 1 642 2 700 2 700 0 

 
 
 
Yrkanden 
 
Alliansen yrkar: 
 
1. att godkänna Alliansens förslag till internbudget för 2006 
 
2. att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2006 
 
3. att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2006 
 



4. att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga, tekniska justeringar i 
interbudget och resursfördelning med anledning av Alliansens förslag 

 
5. att ge förvaltningschefen delegation att frigöra medel 2006 ur reserv för 

oförutsedda effekter av demografi, elevförändringar, behov av 
lokalanpassning samt för särskilda insatser av hälsofrämjande karaktär  

 
6. ge förvaltningschef delegation att godkänna budget per rektorsområde 
 
 
Tilläggsyrkande: 
 
1. att tillföra skolverksamheten 6 miljoner kronor ur reserven under Kommunstyrelsen 

avsatta för barnomsorgsutbyggnad mm för förstärkning av elevpengen. 
 
2. att Resursskolan från och med 1 januari, 2006 anslagsfinaniseras till 50 % och att 

rektorsområdena därefter enligt egna bedömningar köper platser efter behov, dvs. 
intäktsfinansiering 50 % av resterande medel. 

 
3. att Resursskolans medelstilldelning till följd av ovan minskas med 1 Mkr och att 

detta belopp tillförs skolverksamheten i form av förstärkning av elevpengen. 
 
4. att utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en effektivare 

organisationsstruktur innefattande ledning och administration och återkomma med 
förslag om dessa till nämnden i oktober 2006. 

 
5. uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att genomföra rationalisering inom den egna 

organisationen motsvarande 10 % av tilldelad budget 
 
6. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att med början från den 1 januari 

2006 särredovisa kostnaderna för barnomsorg och grundskola. 
 
7. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att inom maxtaxans ram införa en 

differentierad taxa med minst tre intervaller relaterad till vistelsetiden 
 
8. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att ta fram kvalitetskriterier för 

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

 
9. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att utarbeta underlag för rätt till 

ersättning för vård av eget barn om man samtidigt har omsorg om minst ett 
utomstående 

 
10. att uppräkningskoefficienten 1,75 för barn i åldern 1-3 år även tillämpas för barn 

placerade i familjedaghem 
 
11. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att till nämnden den 21 juni 2006 

återkomma med förslag om införande av barnomsorgspeng där lokalkostnaden ingår 
som del 

 
12. att uppdra åt förvaltningen att till nämnden den 21 juni 2006 återkomma med 

förslag om införande av skolpeng där lokalkostnaden ingår som del 
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 2005.492 611 
 
 
§ 116 

P Olsson Skolutveckling inom Trossö och Wämö rektorsområden 
S Ohlsson 
Kommunstyr. Kommunfullmäktiges beslutade den 23-24 november 2005, § 176  
Utbildn nämnd 
Tekn nämnd att  uppdra till utbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och tekniska 
Tekn förv. nämnden att i samarbete presentera förslag kring utveckling av Trossöskola m.fl. i 
Akten enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  ge barn- och ungdomsförvaltningen  i uppdrag att till barn- och ungdoms-
nämnden i januari 2006 återkomma med förslag till fortsatt arbete omkring dessa 
projekt. 
 
Arbetsutskottet begär kompletterande handlingar från kommunfullmäktige, vilka 
kommer att sändas ut till nämnden. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens decembersammanträde. 
 
-----------------------   
 
Protokollsanteckning 
Borgerliga alliansen meddelar att de avstår från att delta i beslutet. 
 
Yrkanden 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar följande tilläggsattsats:  
 
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att i förslaget presentera hur elever, 
personal och föräldrar skall få ett brett och reellt inflytande i utvecklandet. 
 
Kajsa Söderstrand (s) yrkar följande tilläggsattsats: 
att uppdra åt förvaltningen att undersöka effekterna av barn i blandade åldrar ur ett 
psykosocialt perspektiv, gärna med hjälp av lärarhögskolorna. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Åsa Gyberg-Karlssons tilläggsyrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla förslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kajsa Söderstrands tilläggsyrkande. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  ge barn- och ungdomsförvaltningen  i uppdrag att till barn- och ungdoms-
nämnden i januari 2006 återkomma med förslag till fortsatt arbete omkring dessa 
projekt 
 
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att i förslaget presentera hur elever, 
personal och föräldrar skall få ett brett och reellt inflytande i utvecklandet samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att undersöka effekterna av barn i blandade åldrar ur ett 
psykosocialt perspektiv, gärna med hjälp av lärarhögskolorna. 
 
Särskilt yttrande 
Borgerliga alliansen lämnar särskilt yttrande, vilket bifogas protokollet. 
 
________________ 



 
 
Barn- och ungdomsnämnden   2005-12-14 
Ärende 7: Skolutveckling Trossö-Wämö 
 
 

Särskilt yttrande 
 
Angående förslag kring framtida utveckling av rektorsområdena Trossö och Wämö är vi i Alliansen till 
fullo överens om att prioritera en satsning på Rosenfeldtsskolan som en F-6 skola. Vi avvisar däremot 
förslagen om att placera grundskoleelever år 7-9 på Ehrensvärdska skolan samt nedläggning av 
Tullskolan och överflyttande av eleverna till Wämöskolan. Förslaget är inte konsekvensbelyst och inte 
heller förankrat bland elever, föräldrar eller personal. Förslaget innehåller inte heller ett enda ord om 
hur särskolans verksamhet i upptagningsområdet påverkas. Vi anser att detta tillvägagångssätt är 
olyckligt och att det går stick i stäv mot Alliansens idé om hur skolutveckling bör gå till.  
 
 
 
 
Annicka Engblom (m) 
 
Bo Palmgren (c) 
 
Filip Issal (fp) 
 
Andreas Reinholdson (kd) 
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 2005.286 609 
 
 

S Petersson § 117 
A Ottosson Yttrande över motion angående dagbarnvårdares rätt att räkna in egna 
Kommunfullm. barn i barngrupperna m m 
Akten 

Kristdemokraterna har inkommit med motion angående dagbarnvårdares rätt att 
räkna in egna barn i barngruppen och få likvärdig ersättning för dem. 
 
Kristdemokraterna vill att dagbarnvårdare skall få räkna in sina egna barn i 
barngruppen och få likvärdig ersättning för dem. Motionären betonar vikten av att 
kommunen har ett brett utbud av barnomsorg så att föräldrar kan välja den form som 
passar dem och deras barn bäst. Enligt motionären är familjedaghem, med sina små 
barngrupper, en bra omsorgsform och ett komplement till förskolorna. Genom att ge 
dagbarnvårdarna rätt till ersättning för sina egna barn vill motionären bryta den 
negativa trenden för dagbarnvårdarna som stadigt minskat i Karlskrona kommun.  
Motionären skriver att de skulle få ersättning för att ta hand om sina egna barn 
samtidigt som de skulle betala vanlig omsorgsavgift för dem. Enligt motionären 
skulle detta vara mer förenligt med likställdhetsprincipen än dagens system. 
 
Med stöd av vad som anförs i motionen föreslår Kristdemokraterna  
att  Karlskrona kommun låter dagbarnvårdarna  få räkna in sina egna barn i 
barngruppen och att de får ersättning för detta. 
 
Förslag till yttrande 
I förslag till yttrande redovisas hur skollagen reglerar förskoleverksamheten och 
i vilken form den skall bedrivas. Förskoleverksamhetens uppgift är att genom 
pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. 
 
För bedrivande av förskoleverksamhet ska det finnas personal med sådan utbildning 
eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan 
tillgodoses. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och 
lokalerna ska vara ändamålsenliga. Verksamheten ska utgå från varje barns behov. 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 
 
I motionen föreslås att dagbarnvårdare skall få räkna in sina barn i barngruppen och 
få ersättning som dagbarnvårdare. Oavsett om det som avses i motionen ska 
organiseras som familjedaghem eller enbart avser att via arvode/lön ersätta enskilda 
familjer som tar hand om egna och andras barn så finns det ett antal frågeställningar 
som bör utredas.  
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Följande är exempel på frågeställningar som behöver utredas beroende på hur den 
föreslagna omsorgsformen ska organiseras. 
- anställning; anställningsform, LAS, lönesättning, utbildning, lämplighetsprövning 
- administration och ansvar för verksamheten; anställning, placering av barn, 
 utbetalning av löner/arvoden, tillsyn, kvalitetskontroll, avgift, bedömning av volym, 
 krav att ta emot extrabarn 
- verksamheten; krav på lokaler/hemmet, försäkringar, tillgång till lokal för grupp- 
 verksamhet, deltagande i gruppverksamhet. 
 
Sammanfattning  
Förslaget i motionen kan innebära deltidslösningar som är jämförbart med en 
kommunal vårdnadsersättning. Motionen ger inte en klar bild av om man avser 
dagbarnvårdare enbart för egna barn eller om man avser att det skall ställas krav på 
att även ta emot andra barn i barngruppen.  
  
För att ta ställning till om det som föreslås i motionen kan genomföras, som ett 
alternativ till övrig förskoleverksamhet, krävs ett omfattande utredningsarbete. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
att  till kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan samt föreslå kommunfullmäktige  
 
att avslå motionen. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens decembersammanträde. 
------------------------ 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att  till kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan samt föreslå kommunfullmäktige  
 
att avslå motionen. 
 
________________ 
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 2005.380 026 

A Ottosson § 118 
Policy Jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen år 2006 
Akten 

Planen gäller från 2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31. Planen har behandlats i 
samverkansgruppen 2005-12-06. 
 
Antal anställda 
Inom barn- och ungdomsförvaltningen är 1934 personer varav 1640 kvinnor och  
294 män. 
 
Jämställdhetsansvarig 
Förvaltningschefen, funktionsansvariga chefer, rektorer samt övriga chefer är 
jämställdhetsansvariga för respektive ansvarsområde.  
 
Jämställdhetsombud 
Varje verksamhet inom rektorsområdena ska ha minst ett jämställdhetsombud. 
 
MÅL 1.  Tillväxt 
Utbudet av barnomsorg ska vara sådant att det underlättar förvärvsarbete för kvinnor 
och för män. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska tillhandahållas i den 
omfattning det behövs. 
  
Mål: För barn- och ungdomsnämndens verksamhet gäller full behovstäckning. 
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas. 

 
MÅL 2.  Sysselsättning 
Mål: Arbetsmiljön och arbetsförhållandena ska vara sådana att barn- och 
ungdomsförvaltningen som arbetsgivare inte diskriminerar någon p.g.a. kön. 
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas. 
 
Mål: Barn- och ungdomsnämnden ska verka för jämställdhetsprogrammets 
målsättning att skapa en positiv attityd till föräldraledighet och verka för att  
kvinnor och män ska kunna kombinera förvärvsarbete med familj. 
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas. 

  
Mål: All form av diskriminering och kränkande behandling som grundar sig på 
sexism och kön ska särskilt uppmärksammas och motverkas. 
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas. 
 
Mål: Främja jämn könsfördelning mellan kvinnor och män. 
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas. 
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Mål: Inom förvaltningen ska kvinnor och män ha lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete. Arbetsvärderingen kommer att vara en av de faktorer som påverkar 
kommunens framtida lönesättning. 
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas.  

 
MÅL 3.  Jämställdhet i verksamheten 
Jämställdhetsfrågorna är särskilt angelägna för barn- och ungdomsnämndens 
ansvarsområde eftersom arbetet med barn och ungdomar lägger grunden för 
kommande generationers attityder och värderingar. 
Flickor, pojkar, kvinnor och män ska ges lika möjlighet till personlig utveckling. 
Karlskrona ska bli ledande i arbetet med jämställdhet inom barnomsorg och 
utbildning. 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för att uppnå huvudmålet att kvinnor och 
män ska ha samma rättigheter och utvecklingsmöjligheter i fråga om arbete och 
anställningsvillkor. 
 
Mål: All personal ska känna till och arbeta efter jämställdhetsplanen och de direktiv 
om jämställdhetsarbete som skolplanen omfattar. 
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas. 
 
Mål: Barn- och ungdomsnämnden vill medverka till att skapa förskolor, fritidshem, 
familjedaghem och skolor som genomsyras av principen att flickor och pojkar har 
samma förutsättningar att utveckla förmågor och intressen utan begränsningar.  
Målet är att alla i förvaltningen ska ha kunskaper som ger ett jämställdhetsperspektiv 
i arbetet.  
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas. 

 
MÅL 4. Makten 
Av totalt 40 rektorer är 24 kvinnor och 16 män. Chefer för förvaltningens fem 
funktioner är tre kvinnor och två män. 
Av barn och ungdomsnämndens totalt 28 ledamöter och ersättare är åtta kvinnor och 
16 män. Fyra poster är vakanta. På ordförandeposten finns en man och som 1:e 
respektive 2:e vice ordförande finns en man och en kvinna.  

 
Mål: Jämn fördelning mellan kvinnor och män i chefsbefattningar. 
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas.  

 
Uppföljning 
Uppföljning av jämställdhetsplanen ska göras i samband med revidering av planen 
samt redovisas i förvaltningens verksamhetsberättelse. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att beslut i ärendet fattas på nämndens 
decembersammanträde. 
 
----------------------- 
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Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar att orden ”rådande könsmaktsordning” strykes. 
 
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till Annicka Engbloms yrkande samt yrkar att 
följande text under MÅL 4 strykes:” Av barn och ungdomsnämndens totalt 28 
ledamöter och ersättare är åtta kvinnor och 16 män. Fyra poster är vakanta. På 
ordförandeposten finns en man och som 1:e respektive 2:e vice ordförande finns en 
man och en kvinna.” 
 
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på Annicka 
Engbloms förslag att stryka ordet könsmaktsordning. 
 
Kajsa Söderstrand (s) yrkar avslag på Annicka Engbloms förslag. 
 
Bo Palmgren (c) tillstyrker Annicka Engbloms yrkande. 
 
Andreas Reinholdsson (kd) biträder Annicka Engbloms förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att tjänstemannaförslaget är huvudförslag och ställer 
proposition på detta. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Annicka Engbloms ändringsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå yrkandet.. 
 
Ordföranden ställer proposition på Johan Elofssons ändringsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå yrkandet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att fastställa Jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen för år 2006. 
 
Reservation 
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för egna förslag. 
 
________________
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 2005.503 619 
 

A Ottosson § 119 
Rektorer Regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och  
Rektorsass skolbarnsomsorg 
Adm centrum 
Plan funkt Nuvarande regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och  
Akten skolbarnsomsorg reviderades senast 2004-07-01. Det föreligger behov av att 

förtydliga och i vissa fall ändra i regleringen. 
 
ALLMÄNT 
1. Tillägg 
I familjer där barn inte är de sammanboendes gemensamma är det vårdnadshavarens 
behov av barnomsorg som styr oavsett om sambon i familjen är arbetslös eller 
föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn.  
 
PLACERING 
2. Förtydligande 
Barn ges förtur till samma förskola eller familjedaghem som syskon är placerat i.  
För barn vars syskon byter omsorgsform till fritidshem i augusti gäller förtur till 
placering fram t o m 30 april. 
 
UPPSÄGNING OCH ÖVERFLYTTNING  
3. Ändring: 
Vid överflyttning till enskild förskoleverksamhet gäller två månaders uppsägningstid 
under vilken avgift tas ut.  
 
Den skrivning som f.n. finns i reglerna lyder: ”Vid överflyttning till enskild 
verksamhet gäller två månaders uppsägningstid under vilken avgift tas ut”. När det 
gäller överflyttning till enskilt fritidshem föreslås ändring enligt punkten 4. 
Det innebär att om barn tas emot innan uppsägningstidens utgång, så betalar 
föräldern avgift till den enhet där barnet har sin placering under uppsägningstiden. 
Det strider emot maxtaxan om mottagande enhet också tar ut avgift under denna 
period.  
 
4. Tillägg med anledning av punkten 3 
Vid överflyttningar mellan fritidshem; enskilda såväl som kommunala, krävs inte två 
månaders uppsägning.  
 
Detta blir aktuellt vid skolplacering som innebär byte av fritidshem. 
Mellan kommunala enheter fungerar det idag enligt ovan. Kravet på uppsägning tas 
bort för överflyttningar mellan kommunala och enskilda fritidshem i de fall föräldrar 
inte haft möjlighet att säga upp barnets plats med två månaders varsel.  
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att  godkänna redovisade tillägg, förtydligande och ändringar till regler och  
tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Karlskrona  
kommun. 
 
----------------------   
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
_________________ 
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  2003.46 001  
       
Å Gyberg- § 120 
Karlsson Val av ledamot i arbetsutskottet 
I Bergström 
Akten Arto Valtonen (v) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och  
 ungdomsnämnden och därmed har även uppdraget som ledamot i barn- och Akten
 ungdomsnämndens arbetsutskott blivit vakant. 

 
Beslutsförslag   
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens decembersammanträde. 
 
-------------------- 
 
Förslag 
Ordföranden föreslår att Åsa Gyberg-Karlsson (v) väljs till ledamot i arbetsutskottet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att välja Åsa Gyberg-Karlsson (v) till ledamot i barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott. 
 
______________   
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I Bergström § 121 
Berörda Val av kontaktpolitiker 
områden 
Akten Då Arto Valtonen (v) avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och 
 ungdomsnämnden har därmed uppdraget som kontaktpolitiker i Lyckeby 
 rektorsområde inkl särskolan, Fyruddens skola, Mariagårdens förskola i Lyckeby, 
 Skärgårdens Montessoriföräldrakooperativ, Skutan föräldrakooperativ, Friskolan 
 Svettpärlan och Karlskrona Montessorifriskola blivit vakant. 

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens decembersammanträde. 
 
--------------------  
 
Förslag 
Ordföranden föreslår att Åsa Gyberg-Karlsson (v) väljs till kontaktpolitiker efter 
Arto Valtonen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar välja Åsa Gyberg-Karlsson till kontaktpolitiker 
i Lyckeby rektorsområde inkl särskolan, Fyruddens skola, Mariagårdens förskola i 
Lyckeby, Skärgårdens Montessoriföräldrakooperativ, Skutan föräldrakooperativ, 
Friskolan Svettpärlan och Karlskrona Montessorifriskola. 
 
_______________ 
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§ 122 

I Bergström Kurser och konferenser 
 
Sunnadalsskolan och Marinmuseet bjuder in till konferens i Karlskrona den 9-10 maj 
2006 på temat ”Många modiga möten”. 
 
Beslut om deltagande sker på nämndens decembersammanträde. 
 
-----------------   
 
Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anmälan till konferensen skall göras 
till Ingrid Bergström för samordning av deltagandet. 
 
_____________ 
 
I samarbete med Reggio Emilia Institutet anordnas pedagogdagar den 7-8 april 2006 
med temat ”Att arbeta i projekt med fokus på ljus”. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anmälan till konferensen skall göras till 
Ingrid Bergström för samordning av deltagandet. 
 
_____________ 
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  2005.508 282 

P Olsson § 123 
S Ohlsson Övriga ärenden 
Akten 1. Förhyrning av förskolelokaler i kv Adlersten       

                                                                                                                   
Barn- och ungdomsförvaltningen  har för avsikt att etablera förskoleverksamhet med 
en avdelning i kv. Adlersten. Den aktuella ytan har tidigare förhyrts av annan 
förvaltning. 
 
Då hyrestiden kommer att överstiga 1 år föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta 
att  förvaltningschefen får i uppdrag att på delegation teckna ett 3-års kontrakt med 
Karlskronahem. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att  förvaltningschefen får i uppdrag att på delegation teckna ett 3-års kontrakt med 
Karlskronahem. 
 
--------------------- 

 
Förvaltningschefen  redovisar  kostnadsläget i nuläget och att inga beslut kommer 
att fattas om förhyrning om det visar sig att de åtgärder som behöver göras inte 
håller sig inom ramen för förhyrning av förskolelokaler. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.  
  
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  förvaltningschefen får i uppdrag att på delegation teckna ett 3-års kontrakt med 
Karlskronahem. 
 
___________________ 
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forts § 123 
 
2. Utbyggnad i Strömsberg 
 
Bo Palmgren (c) ställer frågor om utbyggnaden i Strömsberg. 
 
Förvaltningschefen ger en redovisning i ärendet. 
 
_________________ 
 
3. Rektorstjänst i Rödeby 
 
Johan Elofsson (m) ställer frågor om hur rektor Birgitta Strelerts anställning 
påverkas framöver med anledning av åtaganden på Rosenholm. 
 
Förvaltningschefen meddelar att Birgitta Strelert är tjänstledig under 2006 
för att jobba 50 % för förvaltningen bl a med prova på verksamhet på Rosenholm 
och 50 % för kommunledningsförvaltningen med Sportcollege. 
 
__________________ 
 
4. Förskola i kyrkans regi 
 
Johan Elofsson (m) tar upp frågan om intresset för en framtida förskola i kyrkans 
regi i Rödeby, med anledning av att kyrkoherden i Rödeby skickat förfrågan till 
föräldrar i området. 
 
Förvaltningschefen redovisar barn- och ungdomsnämndens och förvaltningens 
ställningstagande i frågan. 
 
__________________ 
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§  124   
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen  2005.234 042 
 § 209 
 Tidplan för ekonomisk rapportering 
 och personaluppföljning för Karlskrona 
 kommunkoncern år 2006. 
 
Kommunstyrelsen 2005.497 005 
 § 210 
 Ny prissättning av IT-miljön i Karlskrona 
 kommun. 
 
Kommunfullmäktige  2005.101 102 
 § 149 
 Avsägelser av kommunla uppdrag. 
 Arto Valtonen (v) har avsagt sig uppdraget 
 som ledamot i barn- och ungdomsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige  2005.101 102 
 § 150 
 Kommunala val 
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) utses till ledamot 
 i barn- och ungdomsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige 2005.445 026 
 § 153 
 Friskvårdspolicy för Karlskrona 
 kommunkoncern.                   
 
Kommunfullmäktige  2005.204 004 
 § 158 
 Balansförteckning över obesvarade 
 motioner och medborgarförslag den 
 1 september 2005. 
 
Kommunfullmäktige 2005.171 608 
 § 169 
 Svar på motion om flexibla skollov. 
 Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
 



  14 december 2005  32 
 
 
 
forts § 124 
 
 Kommunfullmäktige  2005.180 620 
 § 170 
 Svar på medborgarförslag om att inbjuda 
 pensionärer att medverka i skolans verk- 
 samhet. 
 Kommunfullmäktige beslutar att 
 medborgarförslaget skall anses besvarat.       
       
Kommunfullmäktige 2005.101 102 
 § 177 
 Avsägelser av kommunala uppdrag 
 Kerstin Frändebo (c) och Anna Sandell (s) 
 har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
 barn- och ungdomsnämnden. 
 Kerstin Ekberg Söderbom (fp) har avsagt 
 sig uppdraget som ledamot i barn- och 
 ungdomsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige 2005.132 719 
 § 186 
 Svar på motion om Offensiv för ett 
 barnsligt Karlskrona, tydlig politisk vilja. 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 1. att varje förvaltning skall redovisa kort- 
 siktiga och långsiktiga mål 
 2. att i övrigt avslå motionen. 
 
Kommunfullmäktige  2005.220 619 
 § 187 
 Svar på motion om Offensiv för ett 
 barnsligt Karlskrona, det skall synas vad vi 
 gör/inte gör.   
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Kommunfullmäktige  2005.135 719 
 § 188 
 Svar på motion om Offensiv för ett 
 barnsligt Karlskrona, barn som kunskaps- 
 källor. 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 1. att barn och unga används som kunskaps- 
 källor när statistik som rör barn och unga 
 tas fram samt 
 2. att i övrigt avslå motionen. 
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Kommunfullmäktige  2005.133 719 
 § 189 
 Svar på motion om Offensiv för ett 
 barnsligt Karlskrona, Utbildningsinsatser. 
 Kommunfullmäktige beslutar 
 1. att tillstyrka punkt 1 och 2 i motionen 
 som avser kontinuerlig information och   
 utbildning 
 2. att avslå punkt 3 i motionen avseende 
 utbildning i ”barnkunskap” till vissa 
 grupper. 
 
Arbetsmiljöverket 2005.476 290 
 Besked efter resultat av inspektion av 
 förskolorna Paradiset och Tallet. 
 
Hovrätten över Skåne och Blekinge 2002.92 611 
 Hovrättens domslut i mål angående  
 arbetsmiljöbrott m m. 
 
Karlskrona kommun/Landstinget 2005.370 026 
Blekinge Information om ”Möjligheternas Hus” 
 - Samverkan mellan Karlskrona kommun 
 och landstinget Blekinge. 
 
Kommunledningsförvaltningen 2005.326 009 
 Information om användandet av Volontär- 
 byrån. 
 
Lokala skolstyrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde den 20 oktober 
 2005. 
 
Utbildningsförvaltningen Läsårstider 2006/2007 för Karlskrona 
 kommuns gymnasieskolor. 
 
Tekniska nämnden Sammanträdesplan för år 2006. 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2005.369 214 
 Yttrande i samrådsskedet över detaljplan 
 för Hästö 2.2. 
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Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2005.381 214 
 Yttrande i samrådsskedet över planprogram 
 för fd Mastens festplats. 
  
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2005.406 214 
 Yttrande i samrådsskedet över detaljplan 
 för Flundran 3, Saltö. 
 
------------------------ 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisningen och lägger meddelandena 
till handlingarna. 
 
_________________ 
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§ 125 
Tack och julhälsningar 
 
Ordföranden tackar avgående ledamoten Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) för 
ett gott arbete i nämnden och överlämnar blomma och bokgåva. 
 
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.  
 
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. 
 
Förvaltningschefen tackar på förvaltningens vägnar ordföranden och nämnds-
ledamöter för ett gott samarbete och önskar samtliga en God jul och ett Gott Nytt År 
samt önskar samtliga framgång under valåret. 

 
Annicka Engblom framför oppositionens tack till ledamöterna för ett genomtrevligt 
samarbete och önskar en God Jul. Hon framför en speciell julhälsning till 
ordföranden som skickligt leder nämnden samt ett tack personalen med 
önskan om en God Jul. 
 
__________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


