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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 12.30 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s) frånv kl 10.15-11.10 

 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 11.15 föredragning 

 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Tjänstgörande ersättare Mats Fagerlund (s) 
 
Ersättare Claes Nedfors (s) 
  
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Britt-Christine Arnesson personalsekreterare  
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Andreas Reinholdsson 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-02-07 kl 11.30   
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 1 - 11 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
_______________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-02-08 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 1 
Aktuell information 
  Dnr 2005.119 026 
1.       Redovisning av nyckeltal och sjuktal  
 

L Dehlin Lena Dehlin redovisar nyckeltal och sjuktal år 2004 och 2005 för barn- och  
B-C Arnesson ungdomsförvaltningen. 
Akten Nyckeltalen omfattar 

- antal anställda 
- årsarbetare 
- arbetad tid 
- timanställda 
- genomsnittlig sysselsättningsgrad 
- fyllnadstid/övertid. 
  
Vidare redovisas  
- sjukdagar per anställd och månad omfattande år 2002, 2003, 2004 och t o m 
 november 2005 
- sjukdagar per anställd 2004 och 2005 uppdelat på män och kvinnor 
- sjukdagar frånvarointervall 0-60 dagar och över 60 dagar år 2004 och 2005 
- sjukdagar i åldersgrupperna 0-29 år, 30-49 år 50-67 år för år 2004 och 2005. 
 
Statistik framtagen för år 2004 och 2005 visar att sjuktalen minskat för barn- och 
ungdomsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. 
 
Britt-Christine Arnesson ger en redovisning av antalet timanställda i förvaltningen 
som även de minskat sedan 2004. 4,1 % av förvaltningens anställda är timanställda, 
vilket är ett litet antal jämfört med övriga personaltäta förvaltningar. Det påpekas 
att timanställning är ett önskemål från exempelvis personer som studerar, som 
praktik inför ett yrkesval och som komplement av 75 % tjänster. 
 
Ordföranden tackar för informationen och framförallt den positiva utvecklingen, som 
till stor del beror på personalavdelningens intensiva arbete med olika åtgärder. 
Barn- och ungdomsnämnden informationen till protokollet. 
 
_________________ 
  2005.71 611 

S Ohlsson 2. Köredovisning  
Akten 

Köredovisning t o m december månad 2005 redovisas. Redovisningen omfattar 
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år 
är  36 barn. Samtliga har dock erbjudits plats utom ett fåtal  som ej fått erbjudande 
om plats pga sena ködatum, hitflyttning från annan kommun mm. Framtida känd 
väntelista t o m  september månad 2006 är 402  barn, varav 55 till kooperativ. Många 
barn övergår från förskola till skolbarnsomsorg i augusti och detta underlättar vid 
planering av platser. 
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Av den totala kön fram t o m september månad 2006 önskar 51  placering under 
arbetslöshet och 7 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 2 barn i passiv 
kö. 
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 4 barn och framtida känd väntelista t o m 
september månad 2006 är 14 barn, varav 1 till kooperativ.  
För 2 barn önskas placering under arbetslöshet. Dessutom finns 10 barn i passiv kö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 

 
 ________________   

  2005.492 291  
 

P Olsson 3. Information om projektorganisation – skolutveckling Trossö-Wämö 
Akten 

Förvaltningschefen informerar om planerad projektorganisation för skolutveckling 
i Trossö-Wämö samverkansområde. 
Avsikten är att rektor Sven-Bertil Johansson inledningsvis blir projektledare för hela 
förändringsarbetet som skall omfatta Wämö f-9 och Trossö f-9 inkl Ehrensvärdska 
skolan för de äldre eleverna. Kontakter med föräldrar och personal har redan tagits.        
I projektgruppen skall ingå fackliga representanter från samverkansgruppen, tekniska 
förvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.   
Rektor Anders Giheden kommer att ingå i diskussionerna runt Ehrensvärdska skolan.  
 
Förvaltningschefen redovisar förslag till ledningsorganisation för samverkans-
området efter projekteringsskedet. 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) framför önskemål om att Sven-Bertil Johansson även 
lämnar information om projektet till arbetsutskottet eller nämnden. 
Ordföranden och förvaltningschefen meddelar att så kommer att ske.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
_____________ 
  2006.36 619  
  

A Ottosson 4. Attitydundersökning om föräldrar uppfattning av kvalitet i förskolan 
Rapport år 2005 
Akten 

Bakgrund 
En viktig del i arbetet med att utveckla våra förskolor är att ta reda på hur föräldrarna 
upplever dem. Enligt beslut av barn- och ungdomsnämnden genomfördes hösten 
2005 en enkätundersökning. Genom den gavs alla föräldrar med barn i förskola 
möjlighet att lämna sin syn på kvaliteten i förskolan. 
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Genomförande av undersökningen  
De områden undersökningen omfattar är Lärande och utveckling, Barns inflytande 
och trygghet, Föräldrars inflytande, Personalen samt Kost.  
Utifrån bedömningsskalan 1-4 graderade föräldrarna i vilken omfattning de 
instämmer i ett antal påståenden inom de områden som undersökningen omfattar.  
Därutöver har föräldrarna kunnat lämna sin samlade bedömning, kommentera 
enskilda frågor eller lägga till något övrigt som de vill framföra. 
Enkäten delades ut genom respektive förskola. Den besvarades anonymt och vidare- 
befordrades till barn- och ungdomskontoret som bearbetat enkäten.  
 
Svarsfrekvens 
Av totalt 2146 familjer har 1348 svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 62 
%. 
 
Redovisning 
Resultatet av undersökningen sammanställs i en kommunövergripande rapport. Den 
redovisas för barn- och ungdomsnämnden och överlämnas till de enskilt bedrivna 
förskolorna och till rektorsområdena.  
 
Sammanfattning  
Genom undersökningen vill vi fånga föräldrars attityd till och uppfattning av hur väl 
förskolan lever upp till läroplanens (Lpfö 98) krav, dvs. spegla föräldrars attityd till 
det egna barnets förskola. 
  
Undersökningen ska ge underlag för utveckling av förskoleverksamheten både ur ett 
centralt och ur ett lokalt perspektiv.  
Förskolorna har sammantaget fått ett mycket gott betyg av de allra flesta föräldrarna, 
men en ganska stor grupp har haft svårt att bedöma delar av verksamheten.  
I kommentarerna understryker många att vissa av enkätens påståenden inte är 
relevanta för föräldrar att bedöma.  
 
Undersökningen visar att föräldrarnas bild av förskolan generellt är mycket positiv.  
En synpunkt som återkommer under de olika områdena är att barngrupperna är för 
stora. Om man utgår från de bedömningar föräldrarna lämnat kan man inte se att 
barngruppernas storlek inverkar menligt på hur föräldrarna upplever kvaliteten. 
Sammanfattningsvis ger föräldrarna bilden av en förskola där barnen är trygga och 
har roligt i en verksamhet, som utformas efter deras behov. De har tillgång till en 
lärande miljö som ger variation och utmaningar. Föräldrarna blir väl bemötta och  
kosten är näringsriktig och vällagad.  
 
Trots det goda resultat som undersökningen ger finns det anledning att se hur den 
dagliga kontakten med föräldrarna kan och bör utvecklas. 
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Utveckling 
Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och 
påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll 
är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlighet till inflytande. 
Många föräldrar har uppfattningen att deras barn är för små för att kunna ha, och till 
och med kunna tillåtas ha, inflytande. Ett område att utveckla är att tydliggöra hur 
förskolan arbetar för att även ganska små barn ges inflytande över sin vardag i 
förskolan. Hur förskolan arbetar för att förebygga och hantera mobbning är ett annat 
område som många föräldrar inte anser höra till förskolan. Föräldrarna bör i högre 
grad involveras i hur förskolan arbetar med värdegrundsfrågor. Jämställdhetsfrågor 
är ett annat område som många föräldrar inte förknippar med förskoleverksamhet.  
I arbetet med att ge pojkar och flickor samma förutsättningar att utveckla intressen 
och förmågor är föräldrarnas delaktighet och engagemang avgörande för att vi ska 
lyckas. 
Även om föräldrarna värderar personalen högt är de mindre nöjda med den vikt 
personalen lägger vid den dagliga kontakten. Här finns ytterligare en möjlighet att ta 
vara på mötet som ett tillfälle för förbättring.  
 
Resultat 
Kortfattade resultat redovisas av frågeställningarna 
- Lärande och utveckling; Andelen föräldrar som ger en positiv bedömning  
 varierar mellan 91 och 97 %.  
- Barns inflytande och trygghet; Andelen föräldrar som ger en positiv bedömning 
 varierar mellan 88 och 93 %.  
- Föräldrars inflytande; Andelen föräldrar som ger en positiv bedömning varierar 
 mellan 84 och 94 %.  
- Personalen;  Andelen föräldrar som ger en positiv bedömning varierar mellan 
 93 och 95 %.  
- Kosten; Andelen föräldrar som ger en positiv bedömning varierar mellan 91,5 och 
 98,5 %. 
 
Resultatredovisning inkl tabeller samt sammanställning av enkätsvaren redovisas 
som bilagor till undersökningen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer frågor i anslutning till enkäten  bl a hur föräldrar 
har möjlighet att delta i verksamheten, problemet med för få manliga anställda i 
förskolan, ljudnivån, storleken på barngrupperna, kosten, jämställdheten. 
 
Anita Ottosson ger svar på de olika frågeställningarna. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
 
_______________  
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  2006.35 624 

A Eklund 5. Verksamhetsplan för skolhälsovården 
Akten 

Anja Eklund redovisar den verksamhetsplan som upprättats för skolhälsovården. 
Verksamhetsplanen omfattar Förskoleklass - Grundskola – Särskola.  
 
Organisation/styrning  
Skolhälsovården och dess personal har sin organisatoriska placering enligt följande: 
Skolsköterskor tillhör respektive rektorsområde. Rektor har det operativa 
chefsansvaret vilket omfattar bl.a. personalansvar, arbetsmiljöansvar, budgetansvar. 
Skolläkaren finns tillgänglig för samtliga rektorsområden, undantaget östra 
kommundelen som har avtal med primärvården. 
 
Verksamhetschef för skolhälsovården är utvecklingschefen. Verksamhetschefen 
utövar chefsansvar för skolläkaren. Verksamhetschefen ansvarar i frågor gällande 
patientsäkerhet, kvalitetssäkring samt kostnadseffektiv arbetsordning/rutiner. 
I skriftlig överlåtelse har visst ansvar övergått till skolläkaren eller samordnande 
skolsköterska. 
 
Verksamhetschefen har att utforma och fastställa ett ändamålsenligt kvalitetssystem 
samt verksamhetsplan. För detta ansvar finns till verksamhetschefens stöd en 
samordnande skolsköterska som bistår bland annat för information och utvecklings-
områden. 
 
Tillsynsmyndighet för skolhälsovården är Socialstyrelsen 
 
Skolhälsovårdens övergripande uppdrag och funktion definieras i skollagen  
kap 14 § 2. 
Ett antal styrdokument påverkar skolhälsovårdens verksamhet. 
Hälsofrämjande insatser där elevernas fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö och 
livsstilsrelaterade hälsorisker t.ex. viktproblem, stress, missbruk är prioriterade 
områden. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt elever som har svårigheter i skolarbetet där den 
samlade kompetensen inom elevhälsoområdet ska samarbeta. 
Skolhälsovården omfattar de medicinska insatserna inom elevhälsan – i vid 
bemärkelse. 
 
Målsättning 05/06    
Skolhälsovården skall  
- arbeta preventivt, aktivt söka och tillämpa nya kunskap och nya metoder 
- utveckla samarbetet med externa parter 
- utveckla metoder för att analysera resultat, screening, hälsoprofil m m 
 
Verksamhetsplanen skall revideras 1 gång per år. 
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Anja Eklund informerar vidare om att Grazyna Sandahl anställts som ny skolläkare. 
Avtalet gäller tre terminer. Grazyna Sandahl har alla grundskolor som arbetsområde, 
med undantag av Jämjö samverkansområde som har skolläkare via vårdcentralen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer frågor bl om sexualundervisning, rutiner vid 
elevers byte av skola, patientsäkerhet, skolläkarens arbetsuppgifter, kompetenskrav 
för skolsköterskorna m m. 
 
Anja Eklund ger svar på de olika frågeställningarna. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet. 
_______________   
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 § 2 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Lönetillägg som vik samordnande rektor i Jämjö sam- 2005.500 024 
verkansområde under tiden 2006-01-11 – 2006-03-31. 
 
Lönetillägg för vik samordnande rektor i Jämjö sam- 2005.515 024 
verkansområde under tiden 2006-01-01 – 2006-03-31. 
 
Nytt lönebelopp för kanslichef fr o m 2006-01-01. 2006.3 024 
 
Anställningsavtal för assistent 100 % vid barn- och 2006.10 023 
ungdomskontoret under tiden 2006-01-16 – 2006-04-20. 
 
Anställningsavtal för IT-samordnare 100 % fr o m  2006.10 023 
2006-01-01 och tillsvidare. 

 
 Lönetillägg för personlig assistentuppgifter  2006.3.024 
 under tiden 2006-01-01—2006-12-31. 
 
 Lönetillägg för arbete med projekt ”Skolportalen” 2006.3.024 
 under tiden 2006-01-01—2006-06-30 
 

Lönetillägg för uppgifter som placeringsansvarig  2006.3.024 
 inom  barnomsorgen Rödeby under tiden 2006-01-01 
 -- 2006-01-15  
 
 Lönetillägg för arbete som rektorsassistent  2006.3.024 
 25 % vid Jämjö östra rektorsområde under tiden  
 2006-01-01—2006-03-31 
 
 Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare på  2006.3.024 
 Wämöskolan under tiden 2005-08-01—2006-03-31 
 
 Lönetillägg planerings- och schemaarbete vid  2006.3.024 
 Wämöskolan under tiden 2006-01-01—2006-07-31 
 
 Lönetillägg för planerings- och schemaarbete vid  2006.3.024 
 Wämöskolan under tiden 2006-01-01-2006-07-31 
 
 Lönetillägg för uppdrag som samverkansansvarig 2006.3.024 
 vid Gullvivans förskola under tiden 2006-01-01 – 
 2006-01-31  
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Lönetillägg för arbete som vik arbetslagsledare vid 2006.3.024 

 Wämöskolan under tiden 2006-01-01—2006-06-30  
 
 Lönetillägg  för administrativa uppgifter inom Trossö 2006.3.024 
 samverkansområde under tiden 2006-01-01— 
 2006-06-30  
 
 Lönetillägg  för uppdrag som arbetslagsledare på 2006.3.024 
 Wämöskolan under tiden  2005-08-01—2006-03-31 
 
 Lönetillägg för planerings- och schemaarbete vid 2006.3.024 
 Tullskolan under tiden 2006-01-01—2006-06-30  
 
 Lönetillägg för arbete med schemaläggning inom 2006.3.024 
 Jämjö samverkansområde under tiden 2006-01-01  
 längst t.o.m 2006-12-31.Om uppdraget avslutas innan 
 2006-12-31 avslutas lönetillägget. 
 
 Lönetillägg som tf utvecklingsledare i Nättraby rektors- 2006.3.024 
 område under tiden 2006-01-01—2006-03-31  
  
 Lönetillägg som arbetslagsledare vid Spandelstorps- 2006.3.024 
 skolan under tiden 2006-01-01—2006-03-31  
 
 Lönetillägg som arbetslagsledare vid Spandelstorps- 2006.3.024 
 skolan under tiden 2006-01-01--2006-03-31  
  
 Lönetillägg som placeringsansvarig i barnomsorgen 2006.3.024 
 Rödeby (på heltidstjänst) undertiden 2006-01-16— 
 2006-01-18 
 
 Anställningsavtal som lärare år 1-7  fr.o.m. 2006-02-15 2006.10 023 
 
 Anställningsavtal som lärare år 1-7 fr.o.m. 2006-02-23 2006.10 023 
 
 Lönetillägg som utvecklingsledare i Nättraby rektors- 2006.3 024 
 område under tiden 2006-01-01-- 2006-03-31  
 
 Lönetillägg  som utvecklingsledare i Nättraby rektors- 2006.3 024 
 område under tiden 2006-01-01— 2006-03-31 
 
 Lönetillägg som utvecklingsledare i Nättraby rektors- 2006.3 024 
 område under tiden 2006-01-01—2006-03-31 
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 Lönetillägg som systemansvarig för ”Elevakt”  2005.461.024 
 under tiden 2006-01-01—2006-03-31 
  
 Lönetillägg (på sysselsättningsgrad 75%) som 2005.529.024 
 systemansvarig för ”Journal 3” under tiden  
 2006-01-01—2006-03-31 
 
 Anställningsavtal för barnskötare 75% fr.o.m  2005.519.023 
 2006-01-01 och tillsvidare.  
 
 Anställningsavtal för städare 75% fr.o.m 2006-01-01 2005.520.023 
 och tillsvidare 
 
 Anställningsavtal för kock 75% fr.o.m 2006-01-01 2005.530.023 
 och tillsvidare. 
 
 Anställningsavtal för ekonomibiträde 75% fr.o.m  2005.525.023 
 2006-01-01 och tillsvidare.  
 
 Anställningsavtal för lärare  år 4-9 100%   2006.10.023 
 fr.o.m 2006-01-01 och  tillsvidare. 
 
 Anställningsavtal för elevassistent 75% fr.o.m  2006.10.023 
 2006-01-01 och tillsvidare. 
 
 Anställningsavtal för projekt/objektanställning 100%  2006.10.023 
 fr.o.m 2006-01-07—2008-01-06 
 
 Avskrivning avseende föräldraavgifter inom 2006.28 049 
 barnomsorgen. 
 

Anställningsavtal för barnskötare 75 % fr o m 2006.10 023 
2006-01-01 och tillsvidare.   

 
Anpassad studiegång för elev i år 9 vid Rödeby-  
skolan under tiden 2005-11-29 – 2005-12-09.  
 
Beviljad ledighet för elev i år 2 vid Nättrabyskolan 
under tiden 2006-01-18 – 2006-02-03. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 6 i Jämjö västra 
rektorsområde under tiden 2006-02-13 – 2006-02-17. 
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Beviljad ledighet för elev i år 4 vid Jämjö västra  
rektorsområde under tiden 2006-02-13 – 2006-02-17. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 3 vid Jämjö östra rektorsområde 
under tiden 2006-01-23 – 2006-01-27. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 1 vid Jämjö östra rektorsområde  
under tiden 2006-01-23 – 2006-01-27. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 5 vid Jämjö östra rektorsområde  
under tiden 2006-03-22 – 2006-04-05. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 5 vid Jämjö östra rektorsområde  
under tiden 2006-02-06 – 2006-02-10. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 1 vid Jämjö östra rektorsområde  
under tiden 2006-04-03—2006-04-07. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 9 vid Jändelskolan under tiden 
2006-02-06—2006-02-10. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 8 vid Jändelskolan under tiden 
2006-01-23—2006-01-27. 
 
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 § 3  
S Petersson Förslag om delegering till arbetsutskottet av bokslut 31 december 2005 
Akten 

Med hänsyn till den tidsplan som kommunledningsförvaltningen upprättat för 
bokslutsarbetet skall den slutliga sammanställningen vara kommunledningsför- 
valtningen tillhanda senast 15 februari 2006. 
 
Tidplanen för det praktiska arbetet medger inte att bokslutet godkänns vid barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde 25 januari 2006. 
 
Med anledning av detta  föreslås arbetsutskottet få delegation att godkänna och fast- 
ställa bokslutet samt redovisa detsamma vid nämndens februarisammanträdet. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att arbetsutskottet ges delegation att godkänna och fastställa bokslutet för 2005. 
 
-----------------  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta 
 
att ge arbetsutskottet  delegation att godkänna och fastställa bokslutet för 2005. 
 
_______________ 
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 2003.464 042 
 2005.501 042 

P Olsson § 4 
S Petersson Förslag om delegering till arbetsutskottet av yttrande över laglighets- 
Akten prövning av bidrag till friskolor 

 
Barn- och ungdomsnämnden har rätt att yttra sig över de överklaganden som 
länsrätten fått angående nämndens beslut om bidrag till fristående skolor.  
Yttrandet skall vara länsrätten tillhanda senast 3 februari 2006. 
 
Med hänvisning till detta och att yttrandets kvalitet gynnas av att handläggnings-
tiden kan förlängas föreslås att arbetsutskottet får delegation att ta beslut i ärendet vid 
ett extra arbetsutskott.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att arbetsutskottet ges delegation att besluta om yttrande över laglighetsprövning 
av bidrag till fristående skolor.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta 
 
 att arbetsutskottet ges delegation att besluta om yttrande över laglighetsprövning 
av bidrag till fristående skolor.  
 
__________________ 
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  2005.492 291 

P Olsson  § 5 
S Ohlsson Skolutveckling Trossö/Wämö 
Teknisk nämnd  
Tekn förv Kommunfullmäktige beslutade 2005-11-23/24 § 176, att uppdra till barn- och 
Utbildn förv ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden att i samarbete 
Kommunstyr presentera förslag kring utveckling av skolor på Trossö och Wämö i enlighet med 
Akten kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade också att uppdra till 
 tekniska nämnden att inleda förhandlingar med Vasallen avseende gymnasieskolans 
 lokalbehov på Rosenholmsområdet och därefter återkomma till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens inriktningsförslag innebär att  
- vissa utbildningar/program vid gymnasieskolan under det närmaste året flyttar till 
 Rosenholmsområdet 
- Rosenfeldtskolan byggs om till en modern och ändamålsenlig skola F-5/6, 
- frigjorda lokaler på Ehrensvärdska gymnasiet byggs om för grundskolan år 6/7-9 
 med en profilering mot naturvetenskap och teknik, 
- Wämöskolan byggs om till en F-9 skola, där även äldre särskolebarn skall ha sin 
 undervisning, 
- Tullskolan avvecklas som grundskola, men kvar blir den kommunala förskolan. 
 
Kostnaderna för erforderliga ombyggnader inarbetas i investeringsbudgeten och 
planen för de närmaste tre åren. Finansiering av uppkommande drift- och under-
hållskostnader prövas vid ett senare tillfälle när ett mer detaljerat underlag finns 
framtaget. 
 
Utbildnings- och barn- och ungdomsnämnderna föreslås i detta ärende ge uppdrag till 
tekniska nämnden att inleda ett förstudiearbete som underlag för vidare begäran om 
projekteringstillstånd hos kommunstyrelsen och investeringstillstånd hos kommun-
styrelsen/kommunfullmäktige.  
Beslutsgången kan delas in i följande steg: 
 
1. Förstudie för ombyggnad av Rosenfeldtskolan. Föreliggande beslut, barn- och 
 ungdomsnämnden. 
2. Förstudie för ombyggnad av Ehrensvärdska gymnasiet. Föreliggande beslut, 
 utbildningsnämnden/barn- och ungdomsnämnden. 
3. Förslag till hyresavtal med Vasallen för gymnasieskolans lokaler på Rosenholm. 
 Underlag för beslut om flytt av utbildningsprogram till Rosenholm i 
 utbildningsnämnden/ kommunstyrelsen preliminärt 2006-02/03. Inflyttningsklart 
 i tillämpliga delar till höstterminen 2006. 
4. Projekteringstillstånd för ombyggnad av Rosenfeldtskolan. Underlag för beslut i 
 barn- och ungdomsnämnden/kommunstyrelsen preliminärt 2006-06. 
5. Projekteringstillstånd för ombyggnad av Ehrensvärdska gymnasiet. Underlag för 
 beslut i barn- och ungdomsnämnden/utbildningsnämnden/kommunstyrelsen 
 preliminärt 2006-06. 
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6. Investeringstillstånd Rosenfeldtskolan. Underlag för beslut i barn- och 
 ungdomsnämnden/ tekniska nämnden/kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
 preliminärt 2007-04. Beräknad byggtid ca 12 månader.  
7. Investeringstillstånd Ehrensvärdska gymnasiet. Underlag för beslut i barn- och 
 ungdomsnämnden/utbildningsnämnden/tekniska nämnden/kommunstyrelsen/ 
 kommunfullmäktige preliminärt 2007-01. Beräknad byggtid 6 månader. 
8. Förstudie för ombyggnad av Wämöskolan. Föreliggande beslut i barn- och 
 ungdoms-nämnden. 
9. Projekteringstillstånd för ombyggnad av Wämöskolan. Underlag för beslut i 
 barn- och ungdomsnämnden/kommunstyrelsen preliminärt 2006-11. 
10. Investeringstillstånd Wämöskolan. Underlag för beslut i barn- och 
 ungdomsnämnden/ tekniska nämnden/kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
 preliminärt 2007-08. Beräknad byggtid ca 12 månader.  
 Tullskolans grundskoleverksamhet kan därefter flytta till Wämöskolan. 
 
Kommunens skolinvesteringar är översiktligt kalkylerade till 90 mkr.  
Kostnader som ej inkluderas i skolinvesteringarna är investeringskostnader för 
inventarier och flyttkostnader. 
 
De samlade kostnadseffekterna som berör nämnderna kommer att presenteras i 
samband med begäran om projekteringstillstånd. Efter omflyttningen beräknas 
utbildningsnämnden få högre hyreskostnader med ca 1 mkr/år från och med år 2007 
och barn- och ungdomsnämnden får en höjning med ca 7 mkr/år från och med år 
2009. Kostnadsökningarna inträder efterhand som investeringarna aktiveras. 
 
Gemensamt tjänstemannaförslag: 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudiearbetena för 
ombyggnad av Rosenfeldtskolan (F-6) och Wämöskolan (F-9) inklusive 
särskoleverksamhet. 
 
Utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att  uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudie av Ehrensvärdska 
gymnasiets lokaler för anpassning till grundskoleverksamhet år 6/7-9. 
 
Tekniska nämnden föreslås besluta  
att  ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra beslutade förstudieuppdrag. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
att godkänna redovisad beslutsgång för genomförande av rubricerade 
skolutvecklingsprojekt. 
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Efter arbetsutskottets sammanträde revideras tjänstemannaförslaget avseende 
Rosenfeldtskolan och Wämöskolan, så att en uppdelning av första att-satsen sker så 
att Rosenfeldtskolan och Wämöskolan blir två att-satser. 
 
Reviderat tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås således besluta 
1.att uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudiearbetena för 
ombyggnad av Rosenfeldtskolan (F-6) 
 
2.att  uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudiearbetena för 
ombyggnad av Wämöskolan (F-9) inklusive särskoleverksamhet. 
      
3.  Utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att  uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudie av Ehrensvärdska 
gymnasiets lokaler för anpassning till grundskoleverksamhet år 6/7-9. 
 
4. Tekniska nämnden föreslås besluta  
att  ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra beslutade förstudieuppdrag. 
 
5. Kommunstyrelsen föreslås besluta  
att godkänna redovisad beslutsgång för genomförande av rubricerade 
skolutvecklingsprojekt. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
 
----------------------- 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar  
att-sats 1 Bifall 
att-sats 2 Avslag   
att-sats 3 Avslag 
 
Borgerliga alliansen föreslår tekniska nämnden besluta 
4.att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra beslutat förstudieuppdrag 
 gällande ombyggnad av Rosenfeldtskolan. 
 
Borgerliga alliansen föreslår kommunstyrelsen besluta 
5. att godkänna redovisad beslutsgång för genomförande av rubricerat skolutveck- 
 lingsprojekt. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget med revidering av 
arbetsutskottet och avslag på Annicka Engbloms yrkanden. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget att-sats 1 med bifall av 
alliansen. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.  
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget att-sats 2 mot alliansens avslagsyrkande.. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.  
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget att-sats 3 mot alliansens avslagsyrkande. . 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.  
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget att-sats 4 mot alliansens yrkande avseende 
att-sats 4. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.  
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget att-sats 5 mot alliansens yrkande avseende 
att-sats 5. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat 
 
1.att uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudiearbetena för 
ombyggnad av Rosenfeldtskolan (F-6) 
 
2.att  uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudiearbetena för 
ombyggnad av Wämöskolan (F-9) inklusive särskoleverksamhet. 
      
3.  Utbildningsnämnden föreslås besluta och barn- och ungdomsnämnden har 
beslutat 
att  uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudie av Ehrensvärdska 
gymnasiets lokaler för anpassning till grundskoleverksamhet år 6/7-9. 
 
4. Tekniska nämnden föreslås besluta  
att  ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra beslutade förstudieuppdrag. 
 
5. Kommunstyrelsen föreslås besluta  
att godkänna redovisad beslutsgång för genomförande av rubricerade 
skolutvecklingsprojekt. 
 
Reservation 
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Särskilt yttrande bilägges protokollet. 
 
__________________ 



 
 
Barn- och ungdomsnämnden   2006-02-04 
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) 
 
Jan-Olof Pettersson (fp) 
 
Andreas Reinholdson (kd) 
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  2005.72 290 
P Olsson § 6 
S Ohlsson Etablering av förskola i Rödeby, Johannesberg  
Tekn förv 
Tekn nämnd Med anledning av det ökade behovet av förskoleplatser i Rödeby beslutade barn- och 
Akten ungdomsnämnden vid sitt sammanträde den 18 augusti 2005, § 58, att en 
 projektering av fyra förskoleavdelningar skulle göras på Johannesberg 1:1. 

 
Tekniska förvaltningen beräknade årshyran för dessa fyra nya förskoleavdelningar 
till ca 1 300 000 kronor. 
 
Tekniska förvaltningen har nu, tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen, 
skolledning, personal och fackliga organisationer, genomfört projekteringen. 
 
Förskolans totala yta är 820 m2 och har ett mottagningskök. (Huvudkomponenten 
levereras från Rödebyskolans kök). Förskolan byggs i ett plan, men då tomten är 
kraftigt kuperad finns vissa mindre nivåskillnader mellan avdelningarna. 
Under förutsättning att erforderliga beslut tas under februari månad beräknas 
förskolan att kunna stå klar i januari 2007.  
 
Den faktiska årshyran är framräknad till 1 526 409 kronor. Fördyringen beror på det 
gällande marknadsläget inom byggsektorn. 
Driften (exklusive hyreskostnaden) för de tre nya avdelningarna beräknas till  
3 x 1 400 000 kronor = 4 200 000 kronor. 
 
Den tillfälliga ”Rödebyavdelningen” på Smörblommans förskola på Kungsmarken,  
flyttas till Rödeby när förskolan står klar. Ytterligare ca 35 barn som idag finns i 
omplaceringskön kommer att erbjudas plats i Rödeby och därmed ge plats till andra 
barn på andra förskolor i kommunen. 

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  etablera en ny förskola i Rödeby, Johannesberg 1:1 enligt ovan. 
Driften (exklusive hyreskostnaden) för de tre nya avdelningarna beräknas till  
3 x 1 400 000 kronor = 4 200 000 kronor. 
  
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
 
-----------------------   
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat 
 
att  etablera en ny förskola i Rödeby, Johannesberg 1:1 enligt ovan. 
Driften (exklusive hyreskostnaden) för de tre nya avdelningarna beräknas till  
3 x 1 400 000 kronor = 4 200 000 kronor. 
 
_______________ 
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 2006.33 290  
   

P Olsson § 7 
S Ohlsson Projektering av ny förskola i Bastasjö 
Tekn förv  
Tekn nämnd Bakgrund 
Akten Ett nytt stort villaområde omfattande ca 110 nya villatomter planeras i Bastasjö. 
 Området består av två delar varav den västra, som innehåller 60 tomter, planeras att 
 exploateras först. De första villorna beräknas klara våren 2007. 

I detaljplanen för området finns också en tomt planerad för förskoleverksamhet.  
Detaljplanen för området planeras antas av Miljö- och byggnämnden i februari 2006. 
 
Enligt framtagna prognoser avseende behovet av förskoleplatser i Karlskrona 
kommun finns behov av en utökning med 6 – 8 avdelningar i början av 2008. 
 
Förslag 
Bastasjöområdet ligger i direkt anslutning till Hässlegården där det finns en förskola 
med fem avdelningar. Dessa avdelningar räcker dock inte till för den efterfrågan som 
finns redan idag. Efterhand som nya villor byggs i Bastasjöområdet kommer 
efterfrågan sannolikt att öka, varför ytterligare en förskola behövs i området. 
 
Den nya förskolan bör projekteras för fyra avdelningar med möjlighet att utökas till 
sex avdelningar. Detta innebär att kök, utemiljö och andra gemensamhetsutrymmen 
från början måste projekteras så att det är möjligt att utöka verksamheten. Köket 
byggs som ett tillagningskök. 
Förskolan planeras stå klar i början av 2008. 
 
Idag finns förskoleverksamhet i annexen på Spandelstorpsgård för ca 18, barn vilket 
är en provisorisk lösning för att klara behovet av förskoleplatser i Spandelstorp/ 
Hässlegårdsområdet. Denna verksamhet kommer att upphöra sommaren 2006. 
 
I dagsläget finns 178 barn boende i Hässlegården, varav 80 är placerade i 
Hässlegården, 60 i annat område, 38 oplacerade, 28 i kö till Hässlegården och 13 i kö 
till Hässlegården från andra områden. 
 
Kostnader 
Hyreskostnaden för en ny förskola med fyra avdelningar, enligt ovan, beräknas av  
tekniska förvaltningen till ca 1 500 000 kr/år. 
Driftkostnaden (exkl hyreskostnaden) beräknas till 4 x 1 400 000 kr/år = 5 600 000 
kr/år. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   under förutsättning att detaljplanen för området blir antagen, hemställa hos 
tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att projektera fyra nya 
förskoleavdelningar i Bastasjöområdet, enligt ovan. 
  
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
 
-----------------------  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat 
 
att   under förutsättning att detaljplanen för området blir antagen, hemställa hos 
tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att projektera fyra nya 
förskoleavdelningar i Bastasjöområdet, enligt ovan. 
 
_________________
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 2006.34 001 

K Edvinsson § 8 
I Bergström Fyllnadsval i lokala styrelsen i Sturköskolan, Jämjö Västra rektorsområde  
A-L Trulsson 
Lokala styrelsen Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola på 
Sturkö Sturkö i Jämjö västra rektorsområde. Valet omfattar ledamöter/ersättare samt   
L Eminger personalrepresentanter och omfattar tiden fram till 2007-11-01. 
Akten 

Lokala styrelsen föreslår följande förändringar: 
 
Roger Södervall, ordförande, Thomas Svensson, omval som vice ordförande, Maria 
Andrén, nyval som sekreterare, Birgitte Rosenius, nyval vice sekreterare, Margareta 
Mårtensson, ordinarie ledamot och Peter Mårtensson som ersättare. 
 
Som personalrepresentanter föreslås följande: Margareta Holmberg som ordinarie 
ledamot och Christian Berglund som ersättare. 
 
Valperioden är enligt stadgarna olika för såväl ledamöter och ersättare som 
personalrepresentanter. Perioderna framgår av uppdaterad förteckning över Sturkö 
föräldrastyrelse. Nyval/fyllnadsval kommer att ske hösten 2006. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa styrelsens förslag betr omval/nyval av ledamöter och ersättare i 
Sturköskolans lokala styrelse samt omval/nyval av personalrepresentanter och 
ersättare 
 
att mandatperioden omfattar tiden 2005-11-01 t o m 2007-10-31. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens januarisammanträde. 
-----------------------  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta 
att fastställa styrelsens förslag betr omval/nyval av ledamöter och ersättare i 
Sturköskolans lokala styrelse samt omval/nyval av personalrepresentanter och 
ersättare 
 
att mandatperioden omfattar tiden 2005-11-01 t o m 2007-10-31. 
________________ 
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§ 9 
Kurser och konferenser 
 
1. Många modiga möten 
 
Ordföranden påminner om konferensen Många Modiga Möten den 9-10 maj 2006 i 
Karlskrona. 
 
Anmälan skall göras till Ingrid Bergström. 
 
________________



  25 januari 2006  25 
 
 
 
 
§ 10 
Övriga ärenden 
 
1. Förslag om extra arbetsutskott i anslutning till utbildnings- 
 inspektionen 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om extra arbetsutskott tisdagen den 
31 januari 2006 kl 15.30. 
 
________________ 
 
2. Förslag om extra arbetsutskott angående betyg och bedömning 
 
Arbetsutskottet hade ett extra arbetsutskott den 19 januari 2006  på Gullberna Park. 
Rektorerna för de äldre åren i grundskolan var inbjudna till detta sammanträde. 
 
Barn- och ungdomsnämnden diskuterar olika möjligheter att gå vidare med frågan 
om betygsresultat och betygsfrågor. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ytterligare ett extra arbetsutskott 
tillsammans med rektorerna kring betygsfrågor den 17 februari 2006 på förmiddagen.  
 
________________  
 
 
3. Barnomsorg på Trossö 
 
Annicka Engblom (m) ställer frågor om hur barnomsorgssituationen på Trossö 
skall lösas, då Adlerstensprojektet ej är genomförbart. 
 
Solvig Ohlsson meddelar att inga nya projekt pågår, men att förvaltningen 
hela tiden söker lösningar. 
 
_______________ 
 
4. Barnomsorg i Spjutsbygd 
 
Annicka Engblom (m) ställer frågor om lösningen av barnomsorg i Spjutsbygd. 
 
Solvig Ohlsson meddelar att ärendet snart kommer tillbaka till nämnden med  
förslag. 
 
_____________ 
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§  11  
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige  2005.501 042 
 § 176 
 Budget 2006 och planer 2007-2008 
 för Karlskrona kommun. 
 
Kommunfullmäktige   2005.101 102 
 § 229 
 Kommunala val 
 Therese Nilsson (s) utses till ersättare i 
 barn- och ungdomsnämnden  efter 
 Anna Sandell. 
 
Kommunfullmäktige  2004.210 042 
 § 232 
 Delårsbokslut per den 31 augusti 2005. 
 
Kommunfullmäktige 2004.210 042 
 § 234 
 Budget- och verksamhetsuppföljning 
 oktober år 2005. 
 
Kommunfullmäktige  2005.521 027 
 § 235 
 Förslag till informationspolicy för 
 Karlskrona kommun. 
 
Kommunfullmäktige 2004.370 290 
 § 236 
 Investeringstillstånd för ny förskola på 
 Hästö. 
 
Kommunfullmäktige 2005.181 027 
 § 240 
 Svar på medborgarförslag om fortbildning 
 av personal inom skolan i kris/konflikt-
 hantering. 
 Kommunfullmäktige anser medborgar- 
 förslaget besvarat. 
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forts § 11 
 
Kommunfullmäktige 2005.285 623 
 § 241 
 Svar på motion om säkra åkturer. 
 Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunfullmäktige 2005.269 618 
 § 245 
 Svar på motion om Prao i högstadiet. 
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen 
 skall anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen  2006.26 027 
 § 5 
 Inriktningsbeslut inför upphandling av 
 leasingbilar. 
 
Skolverket 2005.514 047 
 Beslut om fastställande av statsbidrag till 
 personalförstärkningar i förskolan för 
 bidragsåret 2006. 
 
Länsrätten 2006.501 042 
 Beslut ifråga om laglighetsprövning 
 av beslut om resurstilldelning till 
 fristående skolor; nu fråga om inhibition. 
 Länsrätten avslår yrkandet om inhibition. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.14 291 
 Besked om resultat av inspektion av 
 Hasslöskolan. 
 
Specialpedagogiska institutet 2005.316 047 
 Besked avseende ansökan om medel ur 
 anslaget för särskilda insatser på skol- 
 området. 
 Ansökan lämnas utan bifall. 
 
Sturkö lokala styrelse Protokoll från sammanträde den  
 19 december 2005. 
 
Ronneby kommun Läsårstider 2006/2007. 
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Till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.487 214 
 Yttrande under granskningsskedet av detalj- 
 plan för Järavägen. 
 
--------------------- 
 

 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till 
 protokollet. 
 
 _______________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 februari 2006 
 
 

 
Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 22 februari 2006  
 
§ 12 Aktuell information 
 1. Ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden  
 2. Redovisning av sjuktal 
 3. Rapport om elevers uppfattning av skolhälsovården 
 4. Information om barnomsorg i Spjutsbygd 
 
§ 13 Delegeringsärenden 
 
§ 14 Förslag betr grundskolan 7-9 på Rosenholmsområdet 
 
§ 15 Ändrad rektorsområdesindelning inom Jämjö samverkansområde 
 Ärendet utgår. 
 
§ 16 Uppföljnings- och utvärderingsplan 2006  
 Återremiss 
 
§ 17 Yttrande över motion angående ”Läsa-skriva-räkna-garanti” 
 
§ 18 Yttrande över motion ”Gör skolan till en läskfri zon” 
 
§ 19 Yttrande över motion ”Modernisera Holmsjö skola” 
 
§ 20 Yttrande över motion ”Begäran om folkomröstning om utökad valfrihet 
 i barnomsorgen” 
 
§ 21 Kompletteringsval av personalrepresentant i Sturkö lokala styrelse 
 
§ 22 Val av kontaktpolitiker 
 
§ 23 Kurser och konferenser 
 
§ 24 Övriga ärenden 
 1. Ändrat datum för arbetsutskottets aprilsammanträde 
 2.  Inspektion från Arbetsmiljöverket 
 3. Inspektion från Skolverket 
 
§ 25 Meddelanden 
 
______________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 13.55 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s) t o m kl 09.40 (föredragning) 

 Jeanette Petersson (s) 
 Johan Elofsson (m) 
 Andreas Reinholdsson (kd) 
 Bo Palmgren (c)  t o m kl 12.00 (föredragning) 

 Åsa Gyberg-Karlsson (v) t o m kl 10.10 (föredragning) 

 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Aronsson (s) t o m kl 12.00 

 Mats Fagerlund (s) 
 Claes Nedfors (s) 
 Åsa Thelning (fp) 
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Eva Magnusson-Larsson personalchef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Gunilla Ingestad utredare 
 
Utses att justera Annicka Engblom 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-03-07 kl 11.00   
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 12-25 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-03-08 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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 § 12 

Aktuell information 
 
1. Ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden  
 
Ordföranden hälsar nya ersättaren Åsa Thelning (fp) välkommen till 
barn- och ungdomsnämnden. 
 
_______________  
  2005.119 026 

L Dehlin 2. Redovisning av sjuktal  
Akten 

Lena Dehlin redovisar sjukdagar inom barn- och ungdomsförvaltningen uppdelat per 
kategori/antal anställda år 2004 och 2005. 
 
Sjukdagar per anställd och månad år 2002, 2003, 2004 och 2005 redovisas. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.  
 
____________________ 
 
 
        2006.66 624 

A Ottosson 3. Rapport om elevers uppfattning av skolhälsovården 
Skolsköt. 
Rektorerna Under sista delen av höstterminen 2005 genomfördes en elevundersökning  till elever 
Rapport i år 5 och 7 om deras uppfattningar kring skolhälsovården. En liknande undersökning 
Akten gjordes höstterminen 1999. 

Inom barn- och ungdomsförvaltningen finns drygt 14 årstidstjänster som 
skolsköterska vilket motsvarar 482 elever per heltidstjänst.  
 
Elever år 5  
På de skolor som har deltagit finns totalt 552 elever. Av dessa har 502 elever svarat 
på enkäten. Andel pojkar som svarat  är 47 % och flickor 53 %.  
Från några skolenheter saknas inlämnade svar. 

  
Elever år 7 
På de skolor som har deltagit finns totalt 308 elever. Av dessa har 269 elever svarat 
på enkäten. Andel pojkar som svarat är 64 % och flickor 36 %. 
Från några skolenheter saknas inlämnade svar. 
 
Resultatet visar att eleverna genomgående är mycket nöjda med sina skolsköterskor. 
När det gäller tillgängligheten (om skolsköterskorna har tid, finns ”på plats” osv.) ger 
svaren  en oförändrad bild i jämförelse med undersökningen år 1999.  85 – 90% av 
eleverna svarar ”Ja” eller ”oftast”. Men i likhet med elevernas svar 1999 så skriver 
flera även denna gång i kommentarerna, att de vill ha skolsköterskan på skolan varje 
dag eller oftare. 
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På frågan där eleverna ska uppge på vems initiativ de varit hos skolsköterskan, 
skiljer sig åldersgrupperna åt.  
I denna sammanfattande rapport är underlaget inte av den karaktären att någon 
analys av skillnaderna går att göra. 
 
I svaren som avser de elever som inte besökt skolsköterskan alls, har ett 10-tal elever 
i år 7 lämnat svar som tyder på att de inte känner till vem som är skolsköterska eller 
var hon finns. En trolig förklaring till detta kan vara att många av eleverna i denna 
ålder bytt skola vid höstterminen och därför inte lärt känna skolsköterskan. 
 
Samtliga skolor som deltagit i undersökningen har medverkat vid sammanställningen 
av enkätsvaren och har därför möjlighet att analysera sitt eget material.  
 
Ordföranden önskar en återkoppling till varför en del skolor inte svarat. 
 
Annicka Engblom (m) ställer frågor om antal kuratorer i verksamheten och deras 
arbetsuppgifter i jämförelse med skolsköterskorna. 
 
Förvaltningschefen redovisar antalet anställda kuratorer och vilka olika roller de och 
skolsköterskorna har i elevarbetet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten. 
 
_________________  
        2004.419 290 
         

S Ohlsson 4. Information om barnomsorg i Spjutsbygd 
Akten 

Solvig Ohlsson redovisar uppdraget och ger en genomgång av nuvarande lokaler. 
Gamla skolan, Trollbacken, ägs av hembygdsföreningen. 190 m2 disponeras av 
dagbarnvårdare för barnomsorg om 30 barn, motsvarande 1,5 avd. 
 
För att utöka förskoleverksamheten till 3 avdelningar är ytbehovet inkl 
mottagningskök ca 560 m2. Tomten är dock ej lämplig för någon tillbyggnad.  
Renovering av nuvarande lokaler, som ej ägs av kommunen, skulle innebära en 
kostnad på 2,8 – 3 mkr, utan att antalet platser utökats. 
 
Nissastugan, ett enfamiljshus, hyrs idag som dagbarnvårdarlokal. Huset har inga 
förutsättningar att uppfylla de krav som gäller för en permanent förskola. 
 
Annicka Engblom (m) ställer frågor om utbyggnad i Strömsberg och om föräldrarnas 
alternativ beaktats. Annicka Engblom ställer även frågan om tillagningskök alterna- 
tivt mottagningskök. Vidare ställes frågor om placering av de dagbarnvårdare som 
finns i området. 
Bo Palmgren framför önskemålet att förslaget från föräldrarna blir ett alternativ till 
permanent nybyggnad. 
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Solvig Ohlsson meddelar att i nuläget planeras ett mottagningskök. Vad gäller 
alternativ framhåller hon och ordföranden att det ligger i uppdraget att titta på olika 
alternativ.  
 
Vad gäller planeringen för personalen är denna inte klar, men förvaltningen 
försöker lösa situationen på bästa sätt för medarbetarna. 
 
Bo Palmgren (c) framför önskemålet att bedömningen av de olika alternativen 
redovisas för barn- och ungdomsnämnden. Gärna med medverkan från tekniska 
kontoret.    
 
Ordföranden meddelar att så kommer att ske. 
 
______________ 
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 § 13 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal för vik rektor 50 %  2006.10 023 
fr o m 16 januari 2006, dock längst t o m 31 december  
2006. 
 
Beviljande av uppsägning för rektorstjänst i Rödeby 2006.46 023 
samverkansområde fr o m 13 april 2006. 
 
Ändrat beslut om lönetillägg som utvecklingsledare 2006.3 024 
i Nättraby rektorsområde.   
 
Lönetillägg för uppdrag som samverkansansvarig 2006.3 024 
vid Gullberna förskola under tiden 1 febr  – 28 febr 
2006. 

 
Anställningsavtal för lärare 1-7 100 % tillsvidare 2006.10 023 
fr o m 1 januari  2006. 
 
Anställningsavtal för lärare 1-7 100 % tillsvidare 2006.10 23 
fr o m 19 mars 2006. 
 
Beslut om placering i tillfällig särskild undervisnings- 
grupp för elev i år 7, Jämjö västra rektorsområde. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 8 vid i Jändelskolan  
under tiden 16 febr – 3 mars 2006. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 9 i Jändelskolan 
under tiden 16 febr – 3 mars 2006. 
 
Beviljande av ledighet för elev i 6 vid Jämjö östra 
rektorsområde undertiden 2 - 3 febr, 16 – 17 mars, 
31 mars och 21 april 2006. 
 
Beslut om hemundervisning för elev i år 8 i Rödeby- 
skolan fr o m 20 januari 2006. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 6 vid Holmsjö 
skola under 14 dagar i februari 2006. 
 
Beslut om anpassad studiegång vårterminen 1 mars 2006 
för elev i år 8 vid Vedebyskolan. 
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Beslut om undervisning förlagd till särskild undervisnings- 
grupp för elev i år 9 vid Vedebyskolan. Ersätter tidigare 
beslut från den 9 nov 2005. 
 
Beslut om anpassad studiegång fr o m vecka 5 och resten  
av vårterminen 2006 för elev i år 7 vid Vedebyskolan. 
 
Beviljad ledighet 27 februari samt 27 – 31 mars 2006 för 
elev i år 6 vid Vedebyskolan. 
 
Beviljad ledighet 21 augusti – 8 september 2006 för elev 
i år 7, Nättraby rektorsområde. 
 
Beviljad ledighet 24 augusti – 8 september 2006 för elev  
i år 4, Nättraby rektorsområde. 
  
Beviljad ledighet 4 – 11 april 2006 för elev i år 5 i Jämjö 
östra rektorsområde. 
 
Beviljad  ledighet 28 febr – 6 mars 2006 för elev i år 9 
vid Jändelskolan. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings- 
ärendena. 
 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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 2006.64 611 
P Olsson § 14 
S Petersson Förslag betr grundskola 7-9 på Rosenholmsområdet 
B Strelert    
Akten Som följd av de beslut som ger förvaltningschefen delegation att teckna 
 lokalkontrakt för skola på Rosenholmsområdet och att frigöra medel ur reserven för 
 detta ändamål föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta om grundskola år 7-9 på 
 Rosenholmsområdet från höstterminen 2006. 

 
Grundskolan på området kommer att ha tydlig idrottsinriktning och erbjuda elever en 
naturlig koppling mellan studier och bred och allsidig träning. Med småskalighet 
kommer också att erbjudas närhet till lärare och tränare samt flexibilitet i pedagogisk 
planering. 
 
Skolan kommer att utgöra ett eget rektorsområde med resurstilldelning som för 
fristående skolor och utan rätt till skolskjuts. Beräknad volym är 90 elever fördelat på 
åren 7-9. 
 
Förutsättningen för att skolan ska starta hösten 2006 är tillräckligt elevantal i den 
ansökningsprocess som inleds i februari, vilket den intresseundersökning som 
genomförts indikerar. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till tidigare beslut och vad som anförts ovan föreslås barn- och 
ungdomsnämnden 
 
att besluta om grundskola för år 7-9 på Rosenholmsområdet från ht 2006. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens februarisammanträde. 
----------------------- 
 
Ändringsförslag 
Förvaltningschefen redovisar ändringar i tjänstemannaförslaget som innebär att 
förvaltningschefen får rätt att besluta om skola på Rosenholmsområdet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att ge förvaltningschefen rätt att besluta om skola på Rosenholmsområdet 
enligt ovan. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar avslag på 
tjänstemannaförslaget. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till det reviderade tjänstemannaförslaget. 
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Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger. Annicka Engbloms 
avslagsyrkande och Markus Alexanderssons bifallsyrkande till det reviderade 
tjänstemannaförslaget. 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med det reviderade 
tjänstemannaförslaget 
 
att ge förvaltningschefen rätt att besluta om skola på Rosenholmsområdet 
enligt ovan. 
 
 
Reservation 
Annicka Engblom (m) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Särskilt yttrande 
Särskilt yttrande från borgerliga alliansen bilägges protokollet. 
 

 _______________



 
Karlskrona 2006-03-06 
 
Förslag beträffande grundskola 7-9 på Rosenholmsområdet 
 
Särskilt yttrande 
 
Kommunen brottas sedan flera år tillbaka med problematiken kring egna anpassningar av lokaler med anledning 
av friskoleetableringar/utökningar samt demografiska minskningar inom grundskolan. En genomgripande 
översyn av kommunens skollokaler, både vad det gäller anpassningar och moderniseringar, har lika länge 
efterlysts av de borgerliga partierna i nämnden, men uteblivit. Vi hävdar att det idag saknas en helhetsbild över 
kommunens skollokaler och behov och att denna fråga skulle behöva redas ut innan man tar beslutet att bygga 
på sig nya, kostsamma ytor. 
 
Redan innan tankarna kring en kommunal grundskoleenhet med idrottsprofil offentliggjordes höll en friskola på 
att etablera motsvarande idé. Den socialdemokratiska majoriteten i Barn- och ungdomsnämnden argumenterar 
att det då även måste finnas en likadan kommunal skola i området för att valfrihet ska uppnås. Här skiljer sig 
majoritetens uppfattning om valfrihet diametralt gentemot Allianspartiernas. Vi anser, till skillnad från 
majoriteten, inte att varje enhet i enskild regi måste motsvaras av en kommunal sådan. Vår uppfattning om 
valfrihet handlar istället om konkurrens kring kvalitet i verksamheten snarare än vem som utför den. Vi vet att 
elever och föräldrar inte är så intresserade av vem som driver skolan, utan mer med vilken inriktning och till 
vilken kvalitet verksamheten bedrivs. Eftersom både den kommunala skolan och friskolan är offentligt 
finansierade är det med fog man kan hävda att beslutet är ett missbruk av skattemedel. 
 
 
 
Undertecknade partier kan med anledning av ovanstående argumentering inte stödja en etablering av en 
kommunal skolenhet med idrottsprofil i Rosenholmsområdet. 
 
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Petersson (fp) 
 
 
Bo Palmgren (c)   Andreas Reinholdson (kd) 
 



 22 februari 2006  9 
 
 
 
 2006.65 611 
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I Bergström Ändrad rektorsområdesindelning inom Jämjö samverkansområde 

 
Ärendet utgår. 
 
______________   
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 2006.93 619 
  

A Eklund § 16 
I Bergström Uppföljnings- och utvärderingsplan 2006 
Akten 

Ärendet utgick vid arbetsutskottets  sammanträde den 9 februari 2006 för att beredas 
vid arbetsutskottets extra sammanträde den 17 februari 2006. 
 
Vid detta sammanträde 2006-02-17 diskuterades kring vilka områden barn- och 
ungdomsnämnden önskar sammanställd redovisning eller fördjupning innevarande 
år. 
 
Arbetsutskottet uppdrog åt Anja Eklund att till barn- och ungdomsnämndens 
sammanträde i februari 2006 sammanställa beslutsunderlag kring följande områden 
vilka önskas en återkoppling till i form av skriftlig rapport. 
 
§ Rektor ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till 

de nationella målen och till målen i skolplanen och arbetsplanen.  
§ Beskrivning av individernas möjlighet att använda sina personliga styrkor i 

lärandet genom flexibla grupperingar och varierande metodval enligt barn- och 
ungdomsnämndens direktiv. 

§ Kartläggning av elevers kunskaper enligt policy . 
§ Beskrivning av utveckling av barns och elevers inflytande och ansvar enligt barn- 

och ungdomsnämndens direktiv. 
§ Beskrivning av föräldrars inflytande och ansvar enligt barn- och ungdoms-

nämndens direktiv. 
 
 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta att uppföljningar/ 
 utvärderingar 2006 som skall redovisas: 

 - ska fokusera på modeller för varje barns/elevs individuella utveckling, där särskilt  
  barns/elevers och föräldrars inflytande, samt elevens möjlighet att utveckla sitt  
  eget sätt att lära ska framgå.  
 - ska belysa förskolans/skolans resultat avseende kopplingen mellan analys och  
  generella åtgärder i lärmiljöerna. 

 
Yrkande 
Annicka Engblom (m) yrkar återremiss av ärendet med uppdrag att arbeta fram 
förslag till att-satser. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, arbetsutskottets förslag och 
Annicka Engbloms återremissyrkande. 
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Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för utarbetande av att-satser. 
 
________________ 
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A Ottosson § 17 
Kommunfullm. Yttrande över motion angående ”Läsa-skriva-räkna-garanti” 
Akten 

Barn och Ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående en motion från 
Jan-Olof Pettersson, folkpartiet. I motionen föreslås att en ”läsa-skriva-räkna-
garanti” införs i de första årskurserna i kommunens skolor.  
 
Motionens innehåll 
Motionären anser att barn med svårigheter att lära sig matematik och svenska bör få 
hjälp tidigare än idag och menar att extrainsatser ofta dröjer och ibland sätts in först i 
slutet av grundskolan.  
Han menar vidare att garantin bör utformas så att alla elever med särskilda 
svårigheter i svenska och matematik får rätt till extra undervisning. Vid behov ska ett 
individuellt schema med utökad undervisningstid i svenska upprättas. 
Läxläsningshjälp och extralektioner på för/eftermiddagar eller helger ska erbjudas 
samt vid behov sommarkurser. 
 
Framställningen mynnar ut i ett förslag om att kommunfullmäktige ger barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag  
att  inrätta en läsa-skriva-räkna-garanti 
att  inrätta sommarkurser för elever i de första årskurserna som har behov av extra 
undervisning i svenska samt  
att  dessa sommarkurser leds av lärare med särskild utbildning i att lära barn läsa 
och skriva.  
 
Yttrande 
I förslag till yttrande redovisas följande punkter:  
- Stödåtgärder i de tidiga skolåren i Karlskrona kommun  
- Attitydundersökningar i avgångsklasserna år 2005  
- System för elevers språk- och skriftspråksutveckling 
- System för att mäta, utvärdera och följa upp elever 
- System för att stödja och utveckla arbetsformer som gynnar elevers lärande   
- Vad är effektiva stödåtgärder? 
 
Sammanfattning 
Motionens förslag vad det gäller elevers garanterade rätt till stöd är en angelägen och 
prioriterad ambition. Enligt rådande styrdokument finns en lagstadgad garanti i 
enlighet med det förslag motionen ger uttryck för vad gäller en garanterad rätt till 
stöd för elever som har svårt att nå målen.  
Däremot måste en sådan garanti byggas upp med varsamhet och i takt med 
kunskapsutvecklingen på området. Metoderna är många, såväl vad det gäller 
undervisningssätt, material och sätt att förklara orsaker till svårigheter. Nära 
relationer och personlig kännedom är den viktigaste grunden för förståelse och val av 
åtgärder i det enskilda fallet, vilket framhålles i en rapport från Skolverket.  
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Det finns en risk för att riktade insatser i enlighet med förslaget i motionen får 
negativa effekter för de elever som trots åtgärder inte når målen.  
För en del av dessa elever är ibland andra stödåtgärder aktuella; åtgärder som går  
ut på att utveckla förmågor, intressen och starka sidor och som ger utvecklings-
möjligheter för framtiden. 
 
Så långt som möjligt bör planering och genomförande av extra undervisning när det 
gäller elever i lägre åldrar ske i anslutning till den dagliga skolverksamheten. Om det 
finns behov av särskild kompetens för planering eller undervisning, är det viktigt att 
denna istället görs tillgänglig för barnets ordinarie lärare och lärararbetslag. Att 
bygga på de nära relationer som barnen har till vuxna i sin närhet är i allmänhet en 
förutsättning för att skolarbete utanför ordinarie skoltid ska kunna bli en positiv 
upplevelse för yngre barn.    
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till det yttrande som framlagts föreslås barn- och ungdomsnämnden 
besluta föreslå kommunfullmäktige  
 
1.att  avslå  motionens förslag om att inrätta en kommunal läsa-skriva-räkna-garanti  
  
2.att  avslå förslaget om inrättande av sommarkurser för elever i de första 
årskurserna som har behov av extra undervisning i svenska  
 
3.att       som en följd av ovanstående även avslå motionens tredje att-sats.  
  
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens februarisammanträde. 
------------------- 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till att-sats 1 i motionen samt föreslår att motionen 
därmed anses besvarad. 
 
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets att-sats 1 mot Annicka Engbloms 
bifallsyrkande till motionens att-sats 1 mot varandra. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på att-sats 2 i tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på att-sats 3 i tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
1.att  avslå  motionens förslag om att inrätta en kommunal läsa-skriva-räkna-garanti  
  
2.att  avslå förslaget om inrättande av sommarkurser för elever i de första 
årskurserna som har behov av extra undervisning i svenska  
 
3.att  som en följd av ovanstående även avslå motionens tredje att-sats.  
 
_______________  
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 2005.459 609 
 

A Ottosson § 18 
Kommunfullm. Yttrande över motion ”Gör skolan till en läskfri zon” 
Rektorer 
Akten Centerpartiet har, genom Ingrid Hermansson, ställt motion till Kommunfullmäktige 
 med följande yrkanden: 

att  kommunfullmäktige uppmanar barn och ungdomsförvaltningen att ta del av 
kampanjen från Sveriges Tandläkarförbund, som ska rädda barnens tänder.  
att  kommunfullmäktige uppmanar barn och ungdomsförvaltningen att kommunens 
förskolor och skolor intar ett restriktivt förhållningssätt till söta drycker och godis. 
 
I motionen hänvisas till Sveriges Tandläkarförbunds kampanj – ”Tandläkare mot 
godis och läsk”.  
Kampanjen omfattar bl.a. kartläggningar av mellanmålen på förskolorna samt godis- 
och läskförsäljningen på landets högstadieskolor. Projektets arbetsmetod är att 
genom konkreta faktaunderlag påverka barnens nätverk. Tandläkarförbundet har vänt 
sig direkt till landets skolor med informationsmaterial om skadeverkningar av godis 
och läsk. I brev direkt till landets samtliga högstadieskolor uppmanas skolledarna att 
göra gemensam sak med förbundet i kampen mot godis och läsk. 
 
Förslag till yttrande 
Barn- och ungdomsförvaltningen har, för att få en bild av vad som erbjuds i  
skolornas kafeterior samt om den mat som serveras i förskolor skolor och fritidshem, 
bett rektorerna yttra sig.  
 
Skolorna 
De flesta skolorna säljer inte alls godis och läsk under skoltid, medan någon enbart 
tillhandahåller detta efter lunch. Frågan om nyttigare kosthållning är synnerligen 
levande och medvetenheten om betydelsen av kostens innehåll är stor, både hos 
kostansvariga och hos personalen i övrigt. Föräldraråd och liknande är också 
delaktiga i diskussioner och ställningstagande i kostfrågor.  
 
Förskolan 
På förskolorna bedrivs ett målmedvetet arbete för att erbjuda barnen mat som de mår 
bra av. Förutom att erbjuda nyttiga måltider i vardagen har också många förskolor 
förändrat firandet av födelsedagar och andra högtider. Upplevelser i form av 
musikstunder, tipsrundor eller spännande sagostunder är roliga och uppskattade 
alternativ till saftkalas.  
 
Skolhälsovården  
Från skolhälsovården finns önskemål om att all försäljning av läsk och godis 
försvinner. Skolsköterskorna önskar också att kommunen ser över vad som serveras 
till frukost och mellanmål på kommunens fritidshem.  
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Sammanfattning 
Som redovisats ovan finns i barn- och ungdomsnämndens verksamheter en stor 
medvetenhet om vikten av nyttig mat och att detta inkluderar en strävan efter att  
minska barns/elevers sockerintag. Skolhälsovårdens önskemål avseende utbudet i 
skolornas kafeterior är på väg att uppfyllas liksom den översyn och förbättring av 
frukost och mellanmål på fritidshemmen, som efterlyses.  
 
Det motionen vill åstadkomma är på väg att genomföras. Medvetenhet om nyttan och 
glädjen av en sund livsföring och därmed kosthållning måste få ta tid. Vikten av att 
förändra barns/elevers matvanor genom egen insikt och kunskap ger också rektorerna 
uttryck för ”Det handlar om en långsam övergång för att eleverna inte ska reagera 
med att inte äta det som erbjuds”.  
 
För att göra Tandläkarförbundets kampanj ”Tandläkare mot godis och läsk” känd 
kommer rektorsområdena att informeras om kampanjen och var projektets 
dokumentation finns att tillgå. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta att med stöd av vad som anförts ovan  
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. 
 
---------------------  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att med stöd av vad som anförts ovan  
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. 
 
________________ 
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  2005.460 287 

S Ohlsson § 19 
Kommunfullm. Yttrande över motion ”Modernisera Holmsjö skola” 
Akten 

Lena Hjort (fp) har till kommunfullmäktige ställt en motion angående Holmsjö skola. 
Motionärens intention är att Holmsjö skola ska byggas om till en skola med flexibla 
studiemiljöer och bli tillgänglig för funktionshindrade. Motionären hänvisar till 
förslag som personal, elever och föräldrar tidigare tagit fram. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår motionären att kommunfullmäktige ska 
besluta 
att  barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att påbörja en förprojektering av 
nödvändiga om- tillbyggnader vid Holmsjö skola 
 
att  barn- och ungdomsnämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att 
kostnadsberäkna framkomna projekteringsförslag 
 
att  byggstart vid Holmsjö skola startar senast  maj 2007. 
 
Förslag till yttrande 
Barn- och ungdomsförvaltningen är väl medveten om de önskemål, behov, brister 
och förslag som beskrivs av motionären. Holmsjöskolans två byggnader är byggda 
1958 resp 1964 och ingen modernisering har gjorts av skolan sedan dess. Vissa 
tekniska åtgärder har gjorts, t ex har taket renoverats och solskydd satts upp. 
 
En genomgripande modernisering och renovering av skolan är självklart önskvärd.  
Under senare år har ett antal skolor i kommunen renoverats och moderniserats och nu 
påbörjas arbetet med ytterligare tre skolor. Motionärens förslag avseende tidsplan 
bedöms därför inte vara genomförbar. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till ovanstående föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
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  föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
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Särskilt yttrande. 
Borgerliga alliansen lämnar särskilt yttrande, vilket bilägges protokollet. 
 
_______________ 



 
Karlskrona 2006-03-06 
 
Yttrande över motion om ”Modernisera Holmsjö skola” 
 
Särskilt yttrande 
 
Det står helt klart att en genomgripande översyn av kommunens skollokaler behöver göras, både vad det gäller 
anpassningar och moderniseringar. Sedan den s.k lokalplanen övergavs i slutet av 1990-talet har inga egentliga 
satsningar gjorts. Istället har en kraftig utbyggnad av den kommunala barnomsorgen prioriterats, vilket fått till 
följd att skolan fått stå tillbaka. 
  
Holmsjö skola är en av de skolenheter som är i stort behov av modernisering, vilket också motionären mycket 
riktigt påpekar. Undertecknade kommer yrka att kraven gällande Holmsjö skola skall vägas in i den 
inventeringslista över prioriterade lokalobjekt som Allianspartierna har begärt och som ska redovisas för 
nämnden i april/maj 2006. 
 
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Petersson (fp) 
 
 
Bo Palmgren (c)   Andreas Reinholdson (kd) 
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  2005.474 600 
 

A Ottosson § 20 
Kommunfullm. Yttrande över motion ”Begäran om folkomröstning om utökad valfrihet i 
Akten barnomsorgen” 

 
Kristdemokraterna har, genom Tommy Olsson, ställt motion till Kommunfullmäktige 
med begäran om folkomröstning om utökad valfrihet i barnomsorgen. 
 
I motionen hänvisas till ett antal kommuner där det tagits initiativ till och genomförts 
folkomröstningar om större valfrihet inom barnomsorgen.  
Motionären framhåller det orättvisa i att vissa barnomsorgsformer subventioneras av 
det offentliga medan andra måste finansieras av föräldrarna själva. Vidare hänvisas 
till att ett flertal opinionsundersökningar har visat att småbarnsföräldrar efterfrågar 
mer valfrihet. 
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  Karlskrona kommun på den allmänna valdagen 2006 genomför en kommunal 
folkomröstning om mer valfrihet i barnomsorgen 
att  Kommunstyrelsen i skrivelse till regeringen begär att bli försökskommun för en 
utökad valfrihet i barnomsorgen. 
 
Förslag till yttrande 
I motionen beskrivs ”dagmamma, kooperativa dagis samt omsorg i hemmet” som 
missgynnade när det gäller subventionering med skattemedel. Familjedaghem 
(dagmamma) och enskilda förskolor (tex. kooperativ) finns idag i kommunen liksom 
förskolor som drivs på entreprenad. Riktigt vad som avses med ”omsorg i hemmet” 
framgår inte. Ett alternativ kan vara att alla föräldrar som väljer att inte förvärvs-
arbeta ska ersättas för omsorgen om de egna barnen. Ett annat alternativ kan vara att 
begreppet barnomsorg ses i ett vidare perspektiv i förhållande till vad som beskrivs i 
skollagen, och att föräldrar ska ges möjlighet att bedriva förskoleverksamhet enbart 
för egna barn. I det senare alternativet ska de anställas och avlönas av kommunen 
alternativt ges bidrag för detta. 
 
Att generellt ersätta föräldrar för att de tar hand om de egna barnen ingår inte i barn-
och ungdomsnämndens ansvar och åtagande. Om det innebär att införa en typ av 
vårdnadsbidrag är detta en politisk fråga. 
När det gäller det andra alternativet: att föräldrar ska kunna bedriva enskild förskola 
alternativt enskilt familjedaghem för enbart egna barn redovisas den lagstiftning och 
praxis som finns att tillgå för sådan verksamhet. 
 
Lagstiftningen betr förskoleverksamheten regleras av skollagen och redovisas i 
yttrandet. Så även den bestämmelse i kommunallagen som aktualiseras när 
kommunen ger bidrag till enskilda. Kommunen kan endast ge stöd till enskild person 
om det finns lagstöd för det. 
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Tjänstemannaförslag 
Mot bakgrund av vad som ovan redovisas är förvaltningens ställningstagande att 
kommunen inte kan lämna bidrag till familjer som enbart tar hand om sina egna barn 
i sitt eget hem.  
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens februarisammanträde. 
 
--------------------- 
 
Yrkanden 
Andreas Reinholdsson (kd) yrkar bifall till motionen. 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och ställer dessa mot 
varandra. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda, med bakgrund av vad som ovan redovisats 
och förvaltningens ställningstagande att kommunen inte kan lämna bidrag till 
familjer som enbart tar hand om sina egna barn i sitt eget hem, beslutat  
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
________________ 
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 2006.34 001 

K Edvinsson § 21 
A Ottosson Kompletteringsval av personalrepresentant i Sturkö lokala styrelse, 
Ordföranden i Jämjö västra rektorsområde  
Sturkö lokala 
styrelse Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola på 
A Trulsson Sturkö i Jämjö västra rektorsområde. Valet omfattar tiden fram till 2007-10-31. 
Akten 

Lokala styrelsen föreslår komplettering med ytterligare en personalrepresentant: 
Eva Samuelsson. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att       fastställa styrelsens förslag till personalrepresentant 
 
att       mandatperioden omfattar tiden 2005-11-01—2007-10-31. 
 
--------------------  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta 
 
att       fastställa styrelsens förslag till personalrepresentant 
 
att       mandatperioden omfattar tiden 2005-11-01—2007-10-31. 
 
_____________ 
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  2005.389 001 
§ 22 

Å Thelning Val av kontaktpolitiker 
M Alexandersson 
Berörda områden Uppdraget som kontaktpolitiker i följande områden har blivit vakanta: 
I Bergström - Trossö rektorsområde inkl särskolan och särskolans frivilliga skolformer, 
Akten  Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ, Stumholmens föräldrakooperativ  
  samt Friskolan Galären. 

- Jämjö östra rektorsområde och Torlyckans personalkooperativ 
- Jändelskolan 
 
Förslag till kontaktpolitiker i de olika områdena lämnas på barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde i februari. 
 
------------------  
 
Förslag 
Annicka Engblom (m) föreslår att Åsa Thelning (fp) väljs till kontaktpolitiker 
i följande verksamheter: Trossö rektorsområde inkl särskolan och särskolans 
frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ, Stumholmens 
föräldrakooperativ och Friskolan Galären. 
 
Ordföranden föreslår att Markus Alexandersson (s) väljs till kontaktpolitiker 
i Jämjö östra rektorsområde, Torlyckans personalkooperativ samt Jändelskolan. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att välja Åsa Thelning (fp) till kontaktpolitiker i Trossö rektorsområde inkl 
särskolan och särskolans frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi 
personalkooperativ, Stumholmens föräldrakooperativ och Friskolan Galären 
 
att välja Markus Alexandersson (s) till kontaktpolitiker i Jämjö östra 
rektorsområde, Torlyckans personalkooperativ samt Jändelskolan. 
 
________________   
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§ 23 
Kurser och konferenser 
 
Regionalt nätverk för kompetensutveckling om jämställdhet i Blekinges 
för- och grundskolor inbjuder till kompetensutvecklingsdag den 15 mars 2006. 
 
Plats: Knut Hahnskolans aula, Ronneby. 
Tid: kl 09.00 – 12.30 
 
Beslut om deltagande tas på nämndens sammanträde den 22 februari 2006. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att de i nämnden som har möjlighet  
får delta i konferensen. Anmälan skall ske till Anita Ottosson, barn- och 
ungdomskontoret. 
 
______________   
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§ 24 
Övriga ärenden 
 

I Bergström 1. Ändrat datum för arbetsutskottets aprilsammanträde   
P Olsson 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar delegera till presidiet att besluta 
om eventuellt ändrat datum för arbetsutskottets aprilsammanträde. 
 
______________ 
 
 

P Olsson 2. Inspektion från Arbetsmiljöverket  
 
Förvaltningschefen meddelar att Arbetsmiljöverket under våren 2006 gör  
en inspektion av rektorernas arbetsmiljö.  
 
______________ 
 

P Olsson 3. Inspektion från Skolverket 
 
Förvaltningschefen meddelar att Skolverket är klar med sin inspektion av 
Sunnadals rektorsområde, Jändelskolans rektorsområde samt delar av Jämjö östra 
rektorsområde. 
 
______________   
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§  25   
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige  2005.101 102 
 § 2 
 Kommunala val 
 Filip Issal (fp) utses till ledamot i barn- och 
 ungdomsnämnden efter Kerstin Ekberg- 
 Söderbom. 
 Åsa Thelning (fp) utses till ersättare i 
 barn- och ungdomsnämnden efter Filip Issal 
 
 
Tekniska nämnden 2005.72 290 
 § 1 
 Investeringstillstånd och begäran om anslag 
 av medel för byggande av ny förskola i 
 Rödeby, Johannesberg 
 
Till Samhällsbyggnadsförv. 2005.406 214 
 Yttrande under granskningsskedet av 
 detaljplan för Flundran 3, Saltö 
 
Till Samhällsbyggnadsförv. 2006.37 214 
 Yttrande i samrådsskedet över detaljplan 
 för Karlskrona Hamn, Verkö. 
                                                                                                                                            
        
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till 
protokollet. 
 
_________________ 
 



 
 
 



 22 mars 2006  
 
 
 
 Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 
 22 mars 2006-03-29  
 

§ 26 Välkommen till Nättraby rektorsområde  
 
§ 27 Aktuell information 
 1. Redovisning av sjuktal 
 
§ 28 Delegeringsärenden 
 
§ 29 Budgetuppföljning januari-februari 2006-03-29 
 
§ 30 Ändrad rektorsområdesindelning i jämjö samverkansområde 
 
§ 31 Val av ersättare i arbetsutskottet  
 
§ 32 Val av representant i folkhälsorådet 
 
§ 33 Övriga ärenden 
 1. Ändrat datum för arbetsutskottet sammanträde i april 2006 
 2. Rektorstjänst i Rödeby rektorsområde  
 3. Förskolan Virvelvinden i Jämjö 
 4. Förskola i Bostorp 
 5. Strömsbergs förskola 
 
§ 34  Meddelanden 
 
___________________ 
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Plats och tid Nättraby Kunskaps Center samt besök i verksamheterna 
 kl 08.30 – 15.00 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande  tom  kl 10.40 

 Eva-Britt Dahlström (s)  
 Jeanette Petersson (s) 
 Kajsa Söderstrand (s) tom kl 10.40  

 Johan Elofsson (m) tom kl 10.40 

 Andreas Reinholdsson (kd) fr o m kl 08.40  

 Bo Palmgren (c)  
 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Aronsson (s) 
 Åsa Thelning (fp) 
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Bertil Karlsson Flood rektor/Nättraby rektorsområde  
 Kurt-Inge Johnsson rektor/Nättraby rektorsområde 
 Margareta Svedström rektor/Nättraby rektorsområde  
 Elisabeth Bernstein specialpedagog/Nättraby förskolor 
 
Utses att justera Bo Palmgren 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-03-29 kl 14.00   
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 26-34 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-03-30 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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Rektorer/Nä §  26 
E Bernstein Välkommen till Nättraby rektorsområde  
I Bergström 

Rektorerna vid Nättrabyskolan Bertil Karlsson Flood, Kurt-Inge Johnsson och 
Margareta Svedström hälsar barn- och ungdomsnämnden välkommen till 
Nättrabyskolan, vars äldsta del byggdes 1905. För några år sedan invigdes 
Nättraby kunskapscentrum som tillsammans med den anpassade gamla delen rymmer 
725 barn år F-9. Skolan har 9 arbetslag i 9 ”lägenheter”; den lilla skolan i den stora 
skolan. Det finns 6 stora fritidshemavdelningar med ca 295 barn. 
I området finns även Hasslö skola som är en F-6 skola med 125 elever.      
Området har 13 förskoleavdelningar, fördelat på 6 förskolor samt 9 familjedaghem. 
Till detta kommer en förskola som drivs på entreprenad.  
Området har 195 anställda och en budget på 66,5 mkr. 
 
Det redovisas skolverkets bedömning av NKC. Skolverket uttalar sig positivt om 
arbetssättet, arbetslagen och interaktion mellan elever och personal, värdegrunds-
arbetet, den höga måluppfyllelsen, säkerheten i betygssättningen, kvalitetsredo-
visningen, ledningsdeklarationen, den goda samverkan mellan F-2, den tydliga 
kompetensutvecklingen, skolbiblioteket samt den goda informationen i området. 
 
Rektorerna poängterar den goda stämningen mellan elever och personal som ger bra 
resultat. Mycket av skolarbetet sker åldersintegrerat. Även temaverksamhet som 
berör hela skolan är vanligt förekommande. Det finns kamratstödjare på skolan. 
Ledarskapsprofilen i år 8-9 är mycket uppskattad. Projektet från ”knopp till tå” är 
viktigt.  Skoldagbok/loggbok förs. Ledningen ser det positivt att fritidshemmen är 
integrerade i skolan, både för barnen och personalen. Utemiljön är viktig för barnen. 
I Karlskrona har bildats ett nätverk mellan skolledare som har ansvar för 
fritidshemmen. 
 
Specialpedagog Elisabeth Bernstein berättar om sitt arbete som förskolepedagog. 
Förskolepedagogen är knuten till rektorsområdet. Hon fungerar som samarbets-
partner till förskolans personal och ger råd och stöd i frågor kring arbetssätt, metoder, 
bemötande och förhållningssätt. Speciellt viktigt är att jobba med är barnens språkut- 
veckling och de barn som har koncentrationssvårigheter. Samarbetet med hemmen är 
också mycket viktig. 
 
Ordföranden tackar för en intressant och stimulerande föredragning. 
 
Efter barn- och ungdomsnämndens ordinarie sammanträde besöker ledamöterna 
Havgårdens förskola, Klockarbackens förskola, Skärets förskola samt fritidshemmen 
på NKC. 
 
_________________    
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§ 27 
Aktuell information   
  2006.106 026  

L Dehlin 1. Redovisning av sjuktal 
Akten 

Kurt Edvinsson redovisar sjukdagar per anställd och månad. Jämfört med tidigare år 
har sjuktalen minskat sedan maj 2005. 
PA-funktionen arbetar mycket med olika åtgärder och insatser för att minska 
sjuktalen och framöver kommer Möjligheternas Hus också att vara ett alternativ för 
att hjälpa personalen att få en bättre hälsa och komma tillbaka till jobbet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden  tar del av informationen. 
 
Annicka Engblom (m) ställer frågor om försäkringskassans insatser och arbete. 
Förvaltningen tror att Möjligheternas Hus kan vara en hjälp i detta arbete.  
 
Ordföranden önskar en övergripande redovisning av kommunens arbete med sjuk- 
talen på arbetsutskottet och barn- och ungdomsnämnden.  
 
______________ 
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 § 28  
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Förordnande som tf rektor inför start av Rosenholm- 2006.107 023 
skolan. 
 
Placering som rektor för Rosenholmskolan fr o m den 2006.107 023 
13 mars 2006. 
 
Beslut om att driva Rosenholmskolan med idrottsprofil 2006.64 611 
år 7-9 fr o m höstterminen 2006. 
 
Beslut om tf förvaltningschef under tiden 6 – 10 mars 2006.114 024 
2006. 
 
Reviderade läsårstider 2006/2007 för Karlskrona 2005.458 608 
kommuns grundskola inkl förskoleklass och särskola. 
 
Anställning av lärare år 1-7, 90 % fr o m den 30 mars 2006.10 023 
2005 och tillsvidare.   
 
Anställning av mellanstadielärare, 100 %, fr o m den  2006.10 023 
29 oktober 2005 och tillsvidare. 
 
Anställning av lärare år 1-7, 100 %, fr o m den 27 mars 2006.10 023 
2006 och tillsvidare. 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samverkansansvarig 2006.3 024 
vid Gullberna förskola under tiden 1-31 mars 2006. 
 
Fortsatt lönetillägg som vik förskollärare vid Skrävle  2006.3 024 
förskola under tiden 1 mars – 31 juli 2006. 
 
Lönetillägg som utvecklingsledare vid Hasslö skola  2006.3 024 
under tiden 1 januari – 31 mars 2006. 
 
Lönetillägg för uppdrag som samordnare vid 2006.3 024 
Mariebergs förskola under tiden 1 januari – 30 juni 
2006.   
 
Lönetillägg för uppdrag som samordnare vid 2006.3 024 
Mariebergs förskola under tiden 1 januari – 30 juni 
2006. 
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Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid 2006.3 024 
Hasslö förskola under tiden 1 januari – 31 mars 2006. 
 
Beviljad ansökan om dispens från 1-årsregeln vid 2006.105 606 
placering i förskoleverksamhet. 
 
Beviljad ledighet mer än 10 dagar för elev i år 4 vid  
Jämjö västra rektorsområde. 
 
Beslut om hemundervisning för elev i år 7 vid 
Rödebyskolan under tiden 13 februari – 17 februari 
2006. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 5 vid 
Strömsbergsskolan fr o m den 30 januari 2006 och 
tillsvidare. 
  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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     2005.501 042 
      
P Olsson § 29 
S Petersson Budgetuppföljning januari-februari 2006 
Kommunstyr. 
I Bergström Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 892,2 mkr, 
Akten varav kommunbidrag utgör 796,9 mkr och övriga externa och interna intäkter  
 95,3 mkr.  

 
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelningen 
delats ut 579,8 mkr. 
 
Ekonomiskt ingångsläge 2006 
Barn- och ungdomsnämnden har 2005 disponerat en nettobudget om 793,6 mkr.   
Bokslutet för 2005 visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 % eller motsvarande  
+ 1,7 mkr. 
De största avvikelserna finns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter, särskolan, 
förberedelseklasser, resursskolan, friskolor och enskilda verksamheter, bemannings-
team, lokaler och Säljö barnkoloni. 
 
Rektorsområdena uppvisar sammantaget ett nollresultat mot budget.  
 
Av investeringsbudgeten på totalt 7,75 mkr har 7,6 mkr förbrukats under året.  
Medlen har i huvudsak använts för inköp av utrustning och inventarier till  
förskolor och grundskolor. Investeringsprojekt inom storköken har genomförts  
för totalt 1,1 mkr. 

 
Internbudget/Resursfördelning 2006 
Under 2006 används den resursfördelningsmodell som togs fram till budget 2001 
och som modifierades till 2005 års internbudget med 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 avsatta i en reserv under 
kommunstyrelsen för att delvis täcka det utökade behovet av barnomsorg på grund 
av demografiska förändringar, dvs ett utökat födelsetal.  
 
För 2006 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 förslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2006. 
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Händelser under 2005 
Den kommunala grundskolan år f – 9 har under 2005 minskat med 141 elever, medan 
friskolornas elevtal har ökat med 79. Den totala nettominskningen är 62 elever.  
 
Förskolan har utökats med ca 400.000 timmar under 2005, dvs ca 140 barn. Snittiden 
per barn har fortsatt att öka med knappt 1 timme per barn, vilket också bidragit till 
den ökade timvolymen.  Även fritidshemsbarnens snittider har ökat något. 
Under 2005 öppnades två nya förskolor, Rosenborg och Tullen. Spandelstorps 
förskola återgick till att vara en förskola med 5 avdelningar och är omdöpt till 
Sagolunden). Andra mindre utökningar har gjorts inom befintliga verksamheter. 
 
Stora insatser har gjorts för att kartlägga och inventera sjukfrånvaron i förvaltningen 
samt för att initierade åtgärder, vilket har resulterat i att förvaltningen sänkt sina 
sjuktal under 2005 jämfört med 2004.  
 

 Under 2005 startades ett antal projekt/processer inom förvaltningen. 
 
 Under 2005 avslutades Skolportalprojektet och Rödebyskolan anslöts i december. 
 Övriga skolor ansluts under 2006. 
 
 Ett nytt beslut avseende resurstilldelningen till fristående skolorna togs 2005, vilket  
 är överklagat till Länsrätten. Medel finns reserverade med 1,1 mkr som en försiktig- 
 hetsprincip. 
  

Prognos för 2006 
En prognos som grundar sig mycket på vad som framkommit i samband med  
internbudgetarbetet inför 2006 samt analys av bokslutet för år 2005 pekar på ett +/-0 
resultat för 2006.  
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos före upplösning av reserv 
slutar på – 7,0 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 till största delen, 11 mkr,  redan tagits i bruk  för att täcka det behov som kan ses 
under 2006. Totalt har det tillkommit ca 7000 timmar i veckan, motsvarande ca 10 
förskoleavdelningar. Av dessa timmar är 5600 i provisorium. En ny förskola har 
tillkommit, Skillingenäs, i Nättraby. Pga ökade snittimmar och att föräldrar söker 
förskola i större utsträckning kan det visa sig att prognosen inte håller och att 
nämnden bli tvungen att återkomma under våren 2006 för att klara förskole-
utbyggnaden inför senhösten 2006 och våren 2007.    
I början av 2007 finns behov av drygt 80 nya förskoleplatser samt ytterligare 130 nya 
platser i början av 2008. 
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Sedan 2002 har det skett en förtätning i barngrupperna i förskolan som motsvarar 3,5 
avdelningar. Denna förtätning kan i längden inte accepteras ur bl a kvalitets- och 
arbetsmiljöhänseende.  
 
Grundskola       
I rektorsområdena har arbetet med att nå en budget i balans till 2006-12-31 
preliminärt slutförts. Vid genomgång med rektorsområdena har framkommit ett 
flertal åtgärder som kommer att genomföras för att uppnå denna balans. T ex 
förändrad organisation, ökad samordning och restriktivitet av extraresurser 
och elevassistenter, mindre medel till läromedel m m. 
 
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2006 finns inte det riktade 
statsbidraget avseende personalförstärkningar i skola och fritidshem samt det riktade 
statsbidraget avseende personalförstärkningar i förskolan medräknade för år 2006.  
I denna prognos har förutsatts att erhållna medel enligt beslutade ramar gäller. 
 
Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten är på totalt 6,0 mkr. Till detta kommer 150 tkr som inte  
utnyttjades under 2005 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts. 
  
För den utbyggnad som planeras inom barnomsorgen under året finns ytterligare  
investeringsbehov till utrustning/inventarier till vilket kommunstyrelsen avsatt medel 
i investeringsreserv. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1.att överlämna budgetuppföljning för januari – februari 2006 till kommunstyrelsen 
 
2.att hos kommunstyrelsen begära att 11 mkr av de 12 mkr som avsatts till demo-
 grafisk utbyggnad inom förskolan överförs till nämnden 
  
3.att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel till motsvarande 
 5 avdelningar, 0,6 mkr,  av de medel som avsatts till demografisk utbyggnad 
 inom förskolan överförs till nämnden 
 
4.att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2006 utökas med  
 150 tkr för utrustning/inventarier/ombyggnader inom rektorsområdena 
 
5.att till kommunstyrelsen föreslå följande verksamhetsmått med anledning av lag 
 om ”ekonomisk hushållning”:  
 Grundskola - Antal pedagogisk personal/100 barn.  
 Förskola – antal barn per personal.  
 Redovisning av måtten föreslås följa de av Skolverket bestämda modellerna för 
 Wärnersson- respektive Hallengrenredovisning.  
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet framför synpunkter under rubriken Grundskola och föreslår att barn- 
och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid nämndens marssammanträde. 
 
----------------- 
 
Yrkanden 
Ordföranden föreslår att 5:e att-satsen återremitteras till arbetsutskottet för 
ytterligare beredning och att arbetsutskottet får delegation att besluta om 
denna att-sats. 
 
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
Annicka Engblom (m) föreslår att 2:a att-satsen ändras enligt följande: 
”att hos kommunstyrelsen begära att 6 mkr av de 12 mkr som avsatts till 
demografisk utbyggnad inom förskolan överförs till nämnden”. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar avslag på Annicka Engbloms förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på att-satserna 1, 3 och 4. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer Annicka Engbloms förslag betr att-sats 2 mot tjänste- 
mannaförslaget.  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget att-sats 5 mot sitt eget förslag 
om återremiss. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om återremiss. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
1.att överlämna budgetuppföljning för januari – februari 2006 till kommunstyrelsen 
 
2.att hos kommunstyrelsen begära att 11 mkr av de 12 mkr som avsatts till demo-
 grafisk utbyggnad inom förskolan överförs till nämnden 
  
3.att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel till motsvarande 
 5 avdelningar, 0,6 mkr,  av de medel som avsatts till demografisk utbyggnad 
 inom förskolan överförs till nämnden 
 
4.att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2006 utökas med  
 150 tkr för utrustning/inventarier/ombyggnader inom rektorsområdena. 
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5. att återremittera förslaget betr verksamhetsmått till förvaltningen för vidare 
 beredning samt ge arbetsutskottet delegation att lämna förslag till 
 kommunstyrelsen i ärendet. 
 
Reservation    
Annicka Engblom (m) reserverar sig till förmån för eget förslag, vilket bifogas 
protokollet. 
 
______________ 
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   2006.64 611 
 

P Olsson § 30 
Rektorer i Ändrad rektorsområdesindelning i Jämjö samverkansområde 
Jämjö SV 
Akten Sedan den senaste organisationsförändringen har Jämjö samverkansområde bestått av 
 tre rektorsområden: 

 
-Jämjö östra rektorsområde med barnomsorg och skola i Fågelmara och Torhamn, 
 barnomsorg i Jämjö samt skola F-6 i Jämjö, 
 
-Jämjö västra rektorsområde med barnomsorg och skola i Ramdala och Skrävle samt 
 på Sturkö, 
 
-Jändelskolans rektorsområde med skola år 7-9 i Jämjö. 
 
 
I samråd med rektorerna i området har ett förslag som ger bättre balans inom 
rektorsområdena tagits fram. 
 
Förslaget innebär följande fördelning mellan rektorsområdena: 
 
-Jämjö östra rektorsområde med barnomsorg och skola i Fågelmara, Torhamn och  
 Skrävle, barnomsorg i Jämjö samt Kyrkskolan i Jämjö, 
 
-Jämjö västra rektorsområde med barnomsorg och skola i Ramdala och på Sturkö, 
 
-Jändelskolans rektorsområde med Jändelskolans samtliga verksamheter, år 4-9. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
att rektorsområdesindelningen, som föreslås ovan, skall gälla från 2006-07-01. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens marssammanträde. 
-------------------  
   
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att rektorsområdesindelningen, som föreslås ovan, skall gälla från 2006-07-01. 
 
_____________ 
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   2006.109 001   

                                                                                                                   
F Issal § 31 
I Bergström Val av ersättare i arbetsutskottet  
E Winther 
Akten Uppdraget som ersättare i arbetsutskottet för (fp) har blivit vakant efter Kerstin  

Ekberg-Söderbom. 
 
Jan-Olof Petersson (fp) föreslår att Filip Issal (fp) väljs till ersättare. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Filip Issal (fp) väljs till ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott. 
 
--------------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
 
att  välja Filip Issal (fp) till ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott. 
 
__________________ 
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Folkhälsorådet/ § 32 
Idrotts- och Val av representant i folkhälsorådet 
fritidsnämnd 
Å Thelning Uppdraget som representant för barn- och ungdomsnämnden i folkhälsorådet har  
I Bergström blivit vakant efter Kerstin Frändebo (c). 
Akten 

Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens marssammanträde. 
 
----------------------- 
 
Förslag 
Annicka Engblom (m) föreslår Åsa Thelning (fp) till uppdraget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att välja Åsa Thelning (fp) till nämndens 
representant  i Folkhälsorådet. 
 
_______________ 
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§ 33 
Övriga ärenden 
 

I Bergström 1.  Ändrat datum arbetsutskottets sammanträde i april 2006 
 
Arbetsutskottet har beslutat ändra sitt sammanträde den 6 april 2006 till  
måndagen den 10 april kl 13.00. 
 
Lokal: Varmbadhuset, Klemmingrummet. 
 
_______________ 
 

P Olsson 2. Rektorstjänst i Rödeby rektorsområde 
I Bergström 
Akten Förvaltningschefen har tillsammans med presidiet, berörda rektorer och fackliga 
 företrädare intervjuat sökande till rektorstjänsten i Rödeby. 

 
Förvaltningschefen föreslår att barn- och ungdomsnämnden delegerar till presidiet att 
besluta i ärendet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden delegerar till presidiet att besluta om tillsättning av 
rektorstjänst i Rödeby rektorsområde. 
 
________________ 
 

P Olsson 3. Förskolan Virvelvinden i Jämjö 
 
Annicka Engblom (m) ställer frågor om flytten av förskolan Virvelvinden, 
med anledning av olyckstillbud på E 22. 
 
Förvaltningschefen redovisar fakta i ärendet och anledningen till fördröjningen av 
flytten av Virvelvinden i Jämjö. 
 
________________ 
 

P Olsson 4. Förskola i Bostorp 
S Ohlsson 
I Bergström Bo Palmgren (c) ställer frågor om tidsplan för rubr förskola och ärendegången.  

 
Förvaltningschefen meddelar att den komplettering som lämnats till kommun-
styrelsen  kommer att tillställas nämndens ledamöter. 
 
_________________  
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P Olsson 5. Strömsbergs förskola 
S Ohlsson 

Bo Palmgren (c) framhåller lösningen på förskola i Strömsberg. 
Annicka Engblom (m) instämmer i Bo Palmgrens yttrande. 
 
_____________ 
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§ 34    
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 2005.492 291 
 § 35 
 Utveckling av skolor på Trossö/Wämö 
 Kommunstyrelsen godkänner redovisas 
 beslutsgång för genomförande av rubr 
 skolutvecklingsprojekt. 
 
Tekniska nämnden 2005.492 291 
 § 14 
 Utveckling av skolor på Trossö/Wämö 
 Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska 
 förvaltningen i uppdrag att genomföra 
 beslutade förstudieuppdrag. 
 
Kommunledningsförvaltningen 2005.501 042 
 Anvisningar för budgetuppföljning med 
 prognos för 2006 års utfall. 
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltn. 2005.273 212 
 Yttrande under utställningsskedet över 
 fördjupning av översiktsplanen för  
 Trummenäsområdet. 
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltn. 2006.44 214 
 Yttrande under samrådsskedet över detalj- 
 plan, Kronärtskockan 4, Lyckeby. 
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltn. 2006.45 214 
 Yttrande under samrådsskedet över 
 detaljplaneprogram för Karlskrona 5:10, 
 Wämöstrand. 
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltn. 2006.73 214 
 Yttrande under samrådsskedet över 
 detaljplan för Jämjö 6:1, seniorboende. 
 
Till Samhällsbyggnadsförvaltn. 2006.102 214 
 Yttrande under samrådsskedet över detalj- 
 plan för kv Wattrang, Länsstyrelsen. 
 
------------------------- 
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 forts § 34 
 

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till 
protokollet. 
 
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 19 april 2006  
 
 
 
  
 Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
 torsdagen den 19 april 2006   
 

§ 35 Aktuell information 
 1. Välkommen till barn- och ungdomsnämnden  
 2. Förbättring av ventilationen i Östra Torpskolan 
 3. Redovisning av sjuktal 
 4. Köredovisning 
 5. Olycksfallsredovisning inom barnomsorg och skola 
 
§ 36 Delegeringsärenden 
 
§ 37 Budgetuppföljning januari – mars 2006  
 
§ 38 Ekonomiska verksamhetsmått (ärendet utgår) 
 
§ 39 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse år 2005 
 
§ 40 Återremitterat förslag till uppföljnings- och utvärderingsplan 
 
§ 41 Förskolelokaler i Spjutsbygd 
 
§ 42 Anpassning av lokaler i Aspö skola 
 
§ 43 Förskoleetablering på Rosenholm 
 
§ 44 Förskolelokaler i Jämjö 
 
§ 45 Ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott  
 
§ 46 Kurser och konferenser 
 ”Hårda killar pluggar inte”    
 
§ 47 Övriga ärenden 
 1. Ändring av nämndens junisammanträde 
 
§ 48 Meddelanden 
 
_________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 12.31 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Eva-Britt Dahlström (s) fr o m § 43  

 Kajsa Söderstrand (s) 
 Filip Issal (fp) föredragn t o m § 43 

 Andreas Reinholdsson (-) 
 Bo Palmgren (c)  
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Aronsson (s) 
 Therese Nilsson (s) t o m § 43 

 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Åsa Gyberg-Karlsson  
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-05-02 kl 11.00   
 
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 35-48 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-05-03 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 35 
Aktuell information 
 
1. Välkommen till barn- och ungdomsnämnden  
 
Nya ersättaren i barn- och ungdomsnämnden, Therese Nilsson (s) hälsas välkommen 
till barn- och ungdomsnämnden. 
 
__________________ 
    

S Ohlsson 2. Förbättring av ventilationen i Östra Torpskolan 
Registrator 

Solvig Ohlsson informerar om planer för att förbättra ventilationen i Östra 
Torpskolan. Del av ventilationen kommer att förnyas och tekniska förvaltningen 
kommer att begära medel från kommunstyrelsen motsvarande 80.000 kronor per 
månad för ökade driftskostnader. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
____________________ 
 
  2006.106 026 

L Dehlin 3. Redovisning av sjuktal 
Akten 

Lena Dehlin redovisar sjukdagar per anställd och månad åren 2002 t o m februari 
2006. Jämfört med tidigare år har sjuktalen minskat sedan maj 2005. 
Vidare redovisas sjukdagar per anställd perioderna januari-februari år 2005 och 2006 
samt frånvarointervaller. Även sjuktal per kategorier anställda redovisas. 
 
PA-funktionen arbetar mycket med olika åtgärder och insatser för att minska 
sjuktalen och framöver kommer Möjligheternas Hus också att vara ett alternativ för 
att hjälpa personalen att få en bättre hälsa och komma tillbaka till jobbet. 
 
Vid frågor om det förebyggande arbetet svarar Lena Dehlin att arbetsledarna är 
lyhörda när det gäller att se personalens behov och medverkar till olika insatser och 
åtgärder.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
___________________ 
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forts § 35 
 
  
  2006.131 611   

S Ohlsson 4. Köredovisning 
Akten 

Köredovisning t o m mars månad 2006 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga 
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är 53 
barn. Samtliga har dock erbjudits plats utom ett fåtal som ej fått erbjudande om plats 
pga sena ködatum, hitflyttning från annan kommun mm.  
Framtida känd väntelista t o m  december månad 2006 är 441  barn, varav 49 till 
kooperativ.  
Många barn övergår från förskola till skolbarnsomsorg i augusti och detta underlättar 
vid planering av platser. 
Av den totala kön fram t o m december månad 2006 önskar 61  placering under 
arbetslöshet och 5 placering under föräldraledighet.  
 
Kön avseende skolbarn i åldrarna 6-12 år är 1 med sent ködatum och framtida känd 
väntelista t o m december månad 2006 är 11 barn. För 2 barn önskas placering under 
arbetslöshet.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
__________________ 
 
  2006.133 609  
  

S Ohlsson 5. Olycksfallsredovisning inom barnomsorg och skola 
Rapport 
Akten Solvig Ohlsson ger en redovisning av inrapporterade olycksfall inom barnomsorg 

och skola omfattande tiden 1 juli 2004 t o m 31 december 2005. 
 
Antalet rapporterade olycksfall för perioden är 429. 
Rapporten omfattar olycksfall, skada och orsak fördelat på barnomsorg och skola, 
samt även en redovisning per rektorsområde. 
 
Framöver kommer redovisningen att följa kalenderåret. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
___________________ 
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 § 36 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Anställningsavtal för elevassistent 75 %, tillsvidare  2006.10 023 
fr o m den 1 april 2006. 
 
Anställningsavtal för barnskötare 75 %, tillsvidare 2006.10 023 
fr o m 1 april 2006.  
 
Anställningsavtal för fritidsledare 75 %, tillsvidare 2006.10 023 
fr o m den 1 april 2006. 

 
Anställningsavtal för ekonomibiträde 75 %, tillsvidare 2006.10 023 
fr o m den 1 april 2006.  
 
Beslut om hemundervisning för elev i år 7, vid 
Rödebyskolan under tiden 13 – 16 mars 2006. 
 
Beslut om hemundervisning för elev i år 9, vid 
Rödebyskolan under tiden 15 – 21 mars 2006. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9, 
vid Rödebyskolan under den 27 mars – 7 april 
2006. 
 
Uppsägning av tjänst som adjunkt vid Rödebyskolan 
fr o m 23 juni 2006. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 2 vid Sunnadals 
rektorsområde under tiden 11 februari – 26 mars 
2006. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 4 vid Sunnadals 
rektorsområde under tiden 11 februari – 26 mars 
2006. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 7 
vid Sunnadals rektorsområde fr o m 16 mars 2006. 
Beslutet innebär extra undervisning i SvA 3,5 tim/vecka.  
 
Beslut om anpassad studiegång, för elev i år 9 vid 
Sunnadals rektorsområde. Innebär arbetspraktik 
under veckorna 12-23 vårterminen 2006.  
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Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 vid  
Sunnadals rektorsområde fr om den 23 mars 2006.   
Beslutet innebär att undervisningen i engelska 
reduceras 1 tim/vecka. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 7 vid  
Sunnadals rektorsområde fr o m den 6 mars 2006. 
Beslutet innebär att undervisningen i engelska  
reduceras 1 tim/vecka. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegerings- 
ärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2005.501 042 

  
P Olsson § 37 
S Petersson Budgetuppföljning januari – mars 2006 
Akten 

Budgetuppföljning som gjordes per februari 2006 visade att prognosen för barn- och 
ungdomsnämnden per helår, skulle sluta på ett nollresultat. Under mars månad har 
denna prognos inte förändrats utan förvaltningen prognostiserar fortfarande att den 
budget som lagts för 2006 kommer att hållas. 
 
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 1,6 mkr till mars månad har 
nyttjats 1,0 mkr.  
 
Budgetuppföljningen kommer att kompletteras med tabell avseende resultat-
prognosen. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
 
att godkänna budgetuppföljningen per mars månad 2006. 
 
---------------------- 

 
 Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
  
att godkänna budgetuppföljningen per mars månad 2006. 
 
________________ 
 

    
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                   
 
  



  19 april 2006  7 
 
 
  2005.501 042 
   
§ 38 

P Olsson Ekonomiska verksamhetsmått 
S Petersson 
Akten Ärendet utgår. 

 
______________
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  2006.132 619 
 

A Eklund § 39 
A Ottosson Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse år 2005 
Rapport 
Akten Anja Eklund ger en information om kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 

för barn- och ungdomsförvaltningen för verksamhetsåret 2005. 
 
Kvalitetsredovisningen omfattar 
- ansvarsområde och organisation 
- processen kring kvalitetsredovisningar 
- fakta kring förvaltningens medarbetare 
- olika sätt att stimulera barns utveckling 
- föräldrars upplevelse av kvalitet i förskolan, fritidshemmen  
 och grundskolan  
- internationellt arbete 
- resultat och analys av attitydundersökning gentemot elever i avgångs- 
 klasser och deras föräldrar 
- arbetssätt och processer 
- individuella utvecklingsplaner 
- kartläggning av kunskaper 
- stödprocesser; elevhälsa, skolhälsovården, resurscentrum, seniorer 
 i skolan, skolskjutsar, IT-satsningar 
- resultat och analys av enkäter om skolhälsovården och drogvanor 
- det systematiska arbetsmiljöarbetet  
- förskoleutbyggnad 
- utemiljön 
- barn- och ungdomsförvaltningens ekonomi. 
 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden får ta del av det färdigställda 
materialet vid nämndens aprilsammanträde. 
 
---------------------------- 
 
Anja Eklund redovisar det färdigställda materialet. Kvalitetsredovisningen och 
verksamhetsberättelsen för år 2005 kommer att ingå i barn- och ungdoms-
förvaltningens rapportserie. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år 2005. 
 
Synpunkter 
Bo Palmgren (c) finner det önskvärt att t ex arbetsutskottet får möjlighet att 
tillsammans med rektorerna ha en diskussion kring kvalitetsredovisning. 
Ordföranden, förvaltningschefen och Anja Eklund återkommer i frågan. 
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Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget biträtt av 
Annicka Engblom. 
 
Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Särskilt yttrande 
Annicka Engblom (m) lämnar särskilt yttrande från Alliansen och Andreas 
Reinholdson, vilket bifogas protokollet. 
 
_______________ 



 
Barn- och ungdomsnämnden   Karlskrona 2006-05-01 
Ärende 5: Kvalitetsredovisning 2005 
 
Särskilt yttrande 
 
Under kvalitetsredovisningens sista del ”Framtid och åtgärder för förbättring” vill Alliansens partier 
med detta särskilda yttrande i ärendet påvisa de områden där vi har en avvikande mening gentemot 
majoritetens. 
 
Ny skola 
Alliansen har i tidigare beslut ställt sig avvisande till en etablering av en grundskola 7-9 på 
Rosenholm. Vikande siffror i elevunderlaget inom grundskolan tillsammans med elevövergångar från 
kommunala- till friskolor har medfört överytor inom den kommunala skolan. Detta har inte, trots 
påtalanden från Allianspartierna, motsvarats av någon anpassning och därmed medfört onödiga 
lokalkostnader för verksamheten. Etablerandet av en grundskola år 7-9 på Arena Rosenholm skulle 
ytterligare bygga på överytorna. 
 
Demografi 
Dagens otydlighet vad det gäller resurstilldelning mellan barnomsorg och skolan och 
socialdemokraternas ensidiga utökning av den kommunalt drivna förskolan har inneburit en fördyring 
samt en kraftig förskjutning av resurserna från skolan till förskolan. Alliansens partier förordar utökad 
valfrihet och fler aktörer inom barnomsorgen, vilket skulle sänka kostnaderna och medföra ökade 
satsningar på skolan. 
 
Rektorstjänster 
Alliansen delar inte uppfattningen om att ledartätheten är avgörande för kvalitetsarbetet i Karlskronas 
skolor. Alliansen anser däremot att dagens organisation, resurstilldelning och styrning av skolan i 
grunden behöver förändras för att skapa mindre, mer flexibla och inflytelserika enheter.  
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Pettersson (fp) 
 
Bo Palmgren (c)   Andreas Reinholdson (kd) 
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  2006.93 619 
 

A Eklund § 40 
A Ottosson Återremitterat förslag till uppföljnings- och utvärderingsplan  
Rektorerna 
Akten Ärendet har beretts vid ett extra arbetsutskott den 17 mars 2006. 

Vid nämndens sammanträde den 22 februari 2006 redovisades en sammanställning  
av vilka områden nämnden önskar en återkoppling till i form av skriftlig rapport. 
 
Sammanställningen omfattade följande områden: 
 
§ Rektor ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till 

de nationella målen och till målen i skolplanen och arbetsplanen.  
§ Beskrivning av individernas möjlighet att använda sina personliga styrkor i 

lärandet genom flexibla grupperingar och varierande metodval enligt barn- och 
ungdomsnämndens direktiv. 

§ Kartläggning av elevers kunskaper enligt policy . 
§ Beskrivning av utveckling av barns och elevers inflytande och ansvar enligt barn- 

och ungdomsnämndens direktiv. 
§ Beskrivning av föräldrars inflytande och ansvar enligt barn- och ungdoms-

nämndens direktiv. 
 
Barn- och ungdomsnämnden återremitterade vid detta tillfälle förslaget för 
komplettering av ärendet med att-satser.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att uppföljning/utvärdering ska ge en bild av barns/elevers och föräldrars 
möjlighet till inflytande och delaktighet 
 
att uppföljning/utvärdering ska beskriva på vilka sätt elevens möjlighet att 
utveckla sina styrkor och sitt eget sätt att lära tas tillvara 
 
att uppföljning/utvärdering ska belysa hur förskolans/skolans anpassningar 
i lärmiljöerna påverkar graden av måluppfyllelse. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens aprilsammanträde. 
------------------------ 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
_______________ 
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  2004.419 290 

P Olsson § 41 
S Ohlsson Förskolelokaler i Spjutsbygd 
Tekniska 
nämnden Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  i november 2004 § 105 beslutade 
Tekniska nämnden 
förvaltn. att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att  
Akten omgående utföra projektering av ovan förslagna objekt avseende förskoleverksamhet 
 i Spjutsbygd. 

 
Bakgrunden till beslutet är behovet av bättre lokaler för de förskoleverksamheter som 
idag finns i Nisastugan och på Trollbacken. Det beräknade lokalbehovet för dessa 
verksamheter motsvaras av tre förskoleavdelningar. 
 
Vidare beslutade barn- och ungdomsnämnden 
att samtidigt uppdra åt tekniska förvaltningen att för barn- och ungdomsnämnden 
presentera en kostnadsberäkning av en ombyggnad av nuvarande lokaler samt 
 
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att efterhöra med berörda föräldrar i 
rektorsområdet om önskemål om form av barnomsorg 
 
Tekniska förvaltningen gjorde våren 2005 en kostnadsberäkning där det framkom att  
de två fastigheter som idag används, Nisastugan och Trollbacken, inte är möjliga att 
bygga om för att motsvara det lokalbehov som finns (tre förskoleavd).  
Rektorerna i området genomförde en enkätundersökning under våren 2005 där 
föräldrarnas önskemål om omsorgsform efterfrågades. Resultatet av denna 
enkätundersökning redovisades till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i april 
2005, § 28. 
 
Förslag 
Eftersom behovet av fler förskoleplatser i området Spjutsbygd/Strömsberg har ökat 
på samma sätt som i andra delar av kommunen har en förskola i Strömsberg kunnat 
tillskapas genom omdisponering och ombyggnad av ytor på Strömsbergs skola. 
Förskolan är 210 m2 och har plats för 25 barn. 
 
Behovet av ersättningslokaler för Nisastugan och Trollbacken kvarstår och 
efterfrågan på förskoleplatser i området har ökat sedan beslutet i november 2004. 
Därför kvarstår förslaget om projektering av tre förskoleavdelningar i Spjutsbygd. 
För att ha beredskap för ett ev ytterligare ökat behov av platser i området föreslås att 
projekteringen genomförs så att en fjärde förskoleavdelning är möjlig att bygga till. 
 
Enligt Tekniska förvaltningen beräknas årshyran för tre förskoleavdelningar i 
Spjutsbygd till ca 1 100 000 kronor. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende förskole-
verksamhet i Spjutsbygd. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 
vid nämndens aprilsammanträde. 
 
----------------------- 
 
Yrkanden 
Bo Palmgren (c) yrkar följande tilläggsattsats: 
att vid ökad efterfrågan av barnomsorgsverksamhet i Spjutsbygd/Strömsbergs 
området även ha med lokalisering i anslutning till Strömsbergsskolan. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Bo Palmgrens tilläggsattsats. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla denna.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende förskole-
verksamhet i Spjutsbygd samt 
 
att vid ökad efterfrågan av barnomsorgsverksamhet i Spjutsbygd/Strömsbergs 
området som alternativ även ha med lokalisering i anslutning till Strömsbergsskolan. 
 
_______________ 
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  2004.421 291 

P Olsson § 42 
S Ohlsson Anpassning av lokaler i Aspö skola 
Tekn nämnden 
Tekn förv. Bakgrund 
Akten Hösten 2004 placerades en rullstolsburen flicka i förskoleverksamheten på Aspö. 
 Med anledning av detta behövde den lokal som dagbarnvårdarna idag använder och 
 om några år även skolan, anpassas för att bli tillgängliga. Efter genomgång av 
 lokalerna har ett förslag tagits fram där all verksamhet samlas i skolan och 
 utemiljön omkring skolan förbättras och tillgänglighetsanpassas.  

 
När skolan ska anpassas och byggas om berörs även skolans kök. Ombyggnaden av 
framförallt köket har visats sig vara mer omfattande än vad som beräknats i ärendet 
som barn- och ungdomsnämnden tog beslut om i november 2004, § 93.  
 
Information om det ökade kostnadsläget har redovisats för barn- och ungdoms-
nämndens arbetsutskott i mars 2005, § 20, i april 2005, § 28 samt i juni 2005, § 45. 
 
Förslag 
Tekniska förvaltningen har nu projekterat fram en lösning i samråd med personal, 
skolledning, handikappsekreterare, fackliga organisationer och personal på barn- 
och ungdomskontoret. Förslaget är också presenterat för föräldrarna. 
 
Hyresökningen för den ombyggda skolan har tagits fram av tekniska förvaltningen 
och blir maximalt 291 000 kronor per år. 
Byggstart kan ske direkt efter skolans slut och ombyggnaden beräknas kunna vara 
klar i slutet av oktober 2006.  
Under ombyggnadstiden kommer förskolebarnen att vara kvar i sin nuvarande 
lokal, medan skolbarnen kommer att vara i församlingshemmet på Aspö.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra ombyggnaden av Aspö skola enligt ovan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 
vid nämndens aprilsammanträde. 
 
-------------------- 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
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 forts § 42 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget  
 

att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra ombyggnaden av Aspö skola enligt ovan. 

   
 ________________   
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  2005.34 290 
  
§ 43 

P Olsson Förskoleetablering på Rosenholm 
S Ohlsson  
Teknisk förv. Bakgrund 
Akten Behovet av fler förskoleplatser fortsätter under 2007 och 2008. Behovet finns i 

flera delar av kommunen. Nättraby är ett område som expanderar snabbt och är 
attraktivt för barnfamiljer. Idag finns 113 barn som önskar plats i Nättraby.  
 
Förslag 
Två förskoleavdelningar etableras på Rosenholm, i samma byggnad som 
Rosenholmsskolan, genom förhyrning av lokaler från Vasallen AB. 
Rosenholms placering, centralt i kommunen, kommer att vara ett bra 
placeringsalternativ för barn även från andra områden än Nättraby. 
 
Årshyran blir maximalt 750 000 kronor och verksamheten beräknas kunna starta 
omkring årsskiftet 2006/2007.  
Hyreskontraktet skrivs på 10 år med 9 månaders uppsägning och 3 års förlängning. 
Den totala ytan för förskolan är 460 m2. Förskolan kommer att ha ett mottagnings-
kök.  
 
Medel för denna förskoleutbyggnad avses att äskas inför 2007. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  etablera två förskoleavdelningar på Rosenholm enligt ovanstående förslag 
 
att  uppdra till tekniska förvaltningen att upprätta hyreskontrakt med Vasallen AB 
enligt ovan föreslagna villkor. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 
vid nämndens aprilsammanträde. 
 
---------------------- 
  
Tidigare redovisat förslag beträffande volym per avdelning utgår ur förslaget 
efter beredning av ärendet. 
 
Protokollsanteckning  
Annicka Engblom (m) meddelar att alliansen väljer att ej delta i beslutet. 
Andreas Reinholdsson deltar ej i beslutet.  
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition det justerade tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget 
 
att  etablera två förskoleavdelningar på Rosenholm enligt ovanstående förslag 
 
att  uppdra till tekniska förvaltningen att upprätta hyreskontrakt med Vasallen AB 
enligt ovan föreslagna villkor. 
 
Särskilt yttrande 
Alliansen och Andreas Reinholdsson avser att inkomma med särskilt yttrande i 
ärendet. 
 
_________________ 
 



 
Barn- och ungdomsnämnden   Karlskrona 2006-05-01 
Ärende 9: Förskoleetablering på Rosenholm 
 
 
Särskilt yttrande 
 
En förskoleetablering på Rosenholm avses i främsta hand utgöra ett placeringalternativ för barn från 
Nättraby. Allianspartierna har dock under en längre tid pläderat för erbjudandet från Nättraby 
församling om att i egen regi och egna lokaler öppna en till två förskoleavdelningar. Erbjudandet 
skulle spara stora summor i lokalinvesteringar för karlskronaborna men har avvisats av den sittande 
majoriteten. 
 
Förskoleverksamhet med kristen profil bedrivs redan idag i kommunen av Lyckeby församling och är 
av föräldrarna en mycket uppskattad verksamhet och köerna är långa. Varför inte Nättraby församlings 
erbjudande om att öppna motsvarande verksamhet faller den sittande socialdemokratin i smaken kan 
bara förklaras av ideologiskt motstånd mot alternativ inom barnomsorgen. Nättraby församlings 
erbjudande om att öppna två förskoleavdelningar tillsammans med de tre kommunala avdelningar som 
planeras byggas i Nättraby Folkets Hus gamla lokaler skulle väl täcka det behov av barnomsorg som 
prognosticeras i Nättrabyområdet. Etablering av förskoleverksamhet i Rosenholm ter sig i ljus av detta 
som en starkt ifrågasatt mångmiljoninvestering av karlskronabornas skattemedel. Alliansen väljer 
därför att inte delta i beslutet då vi har en annan uppfattning om valfrihet inom barnomsorgen och 
känner ansvar för varje investering av skattebetalarnas pengar. 
 
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Pettersson (fp) 
 
Bo Palmgren (c)   Andreas Reinholdson (kd) 
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  2005.34 290 
§ 44 

P Olsson Förskolelokaler i Jämjö 
S Ohlsson 
Tekn förv. Bakgrund 
Akten Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde i januari 2005, § 4, beslutade 

nämnden att hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen 
att köpa och projektera förskolelokaler i Jämjö folkets hus. Dessa lokaler skulle 
ersätta de lokaler som nu förhyrs på Östra Stationsvägen i Jämjö. Lokalernas 
placering intill E22 är ingen bra utemiljö för barnen. 
 
Förslag 
Karlskrona kommun har fört diskussioner med Jämjö folketshusförening som 
utmynnat i ett förslag där kommunen förhyr förskolelokaler av föreningen. 
Förskolans egna yta omfattar ca 420 m2 (197 m2 tillbyggnad, 126 m2 ombyggnad 
samt utrymmen i suterrängplan). Därutöver har förskolan viss tillgång till 
”stora salen”. Förutom den lekyta som iordningsställs på fastigheten kommer en 
bredvidliggande markyta att ingå i förskolans utemiljö. 
Årshyran för förskolan beräknas till maximalt 705 000 kronor, med en kontraktstid 
på 20 år. Byggtiden beräknas till ca 8 månader. 
 
Nuvarande årshyra för Östra Stationsvägen är 535 000 kronor. 
En återställandekostnad om 381 520 kronor skall betalas till fastighetsägaren för 
Östra Stationsvägen.   
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att uppdra till tekniska förvaltningen att upprätta hyreskontrakt med Jämjö 
folketshusförening enligt ovan föreslagna villkor.  
 
----------------------- 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar återremiss av ärendet för omförhandling av hyrestiden. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer frågan om ärendet skall avgöras idag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
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Votering 
Annicka Engblom (m) begär votering 
 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som anser att ärendet 
skall avgöras idag röstar ja, den som anser att ärendet skall återremitteras 
röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), 
Eva-Britt Dahlström (s), Kajsa Söderstrand (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
och Jörgen Aronsson (s). 
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Andreas Reinholdsson (-) och 
Bo Palmgren (c). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutat avgöra 
ärendet i dag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på tjänstemannaförslaget biträtt av 
Markus Alexandersson. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat 
 
att uppdra till tekniska förvaltningen att upprätta hyreskontrakt med Jämjö 
folketshusförening enligt ovan föreslagna villkor. 
 
Reservation 
Annicka Engblom (m) reserverar sig mot beslutet. 
 
Särskilt yttrande 
Alliansen och Andreas Reinholdsson lämnar särskilt yttrande vilket bifogas 
protokollet. 
 
_________________  



 
Barn- och ungdomsnämnden   Karlskrona 2006-05-01 
Ärende 10: Förskolelokaler i Jämjö 
 
 
Särskilt yttrande 
 
Förslaget till en kontraktstid om 20 år mellan Karlskrona Kommun och Jämjö Folketshusförening 
anser Allianspartierna vara alldeles för lång och ofördelaktig för kommunen. Allianspartierna har 
också ifrågasatt etableringen av förskola i Jämjö Folkets hus utifrån att koncentrationen av 
barnomsorgsverksamhet blir för stor till enbart den östra delen av samhället. 
 
Alliansens partier anser det dock ytterst angeläget att den trafikmässigt utsatta situationen för barn och 
personal på förskolan på Östra Stationsvägen i Jämjö snarast löses och föreslog på nämnden att 
tillfälliga lokaler skulle skapas i anslutning till Jändelskolan. Förslaget avvisades av majoriteten. 
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Pettersson (fp) 
 
Bo Palmgren (c)   Andreas Reinholdson (kd) 
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  2006.109 001 
 
§ 45 

I Bergström Ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott  
E Winther 
M Olin- Uppdraget som ersättare för (c) i arbetsutskottet har varit vakant en tid.  
Mattsson Annicka Engblom föreslår att Margareta Olin-Mattson (c) väljs till 
Akten ersättare. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
 att välja Margareta Olin-Mattsson (c) till ersättare i barn- och ungdomsnämndens 
 arbetsutskott. 
 
 _______________    
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§ 46 
Kurser och konferenser 
 
Regionala nätverket för jämställdhet i för- och grundskolan inbjuder till 
föreläsningen ”Hårda killar pluggar inte?” - Om rapporten ”Kön och skol- 
framgång”. 
 
Tid och plats: Den 18 maj 2005 kl 08.30 – 12.30 i Knut Hahnsskolan, Ronneby. 
 
Beslut 
De av nämndens ledamöter som har möjlighet att delta i föreläsningen skall 
anmäla sitt intresse till Anita Ottosson, tel 303621. 
 
_________________ 
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§ 47 
Övriga ärenden 
 
1. Ändring av barn- och ungdomsnämnden junisammanträde. 
 
Ordföranden föreslår att barn- och ungdomsnämndens junisammanträde  
flyttas till den 19 juni 2006.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer att nämndens sammanträde i 
juni äger rum måndagen den 19 juni kl 08.30.  
 
_______________ 



  19 april 2006 22 
 

 
 
§  48   
Meddelanden                                                                                                                                           
        
 
Kommunfullmäktige 2006.1 102 
 § 22 
 Kommunala val  
 Fullmäktige har utsett Samuel 
 Bothén (kd) och Margareta Olin 
 Mattsson (c) till ersättare i barn-
 ungdomsnämnden   
 
Kommunfullmäktige 2004.210 042 
 § 26 
 Bokslutsdispositioner i 
 samband med bokslut år 
 2005 för Karlskrona 
 kommunkoncern 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.487 214 
 Detaljplan för Järavägen, del 
 av Karlskrona 6:50 
 m.fl. Karlskrona kommun 
 
Arbetsmiljöverket 2006.14 291 
 Avslutande av ärende. 
 Inspektion Hasslö skola  
  Östra Bredaviksvägen 2, 
 Hasslö. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.122 290 
 Besked om resultat av  
 inspektion Lyckeby 
 rektorsområde 2006-03-10: 
 1. Vedeby förskola 
 2. Knösö förskola 
 3. Gullberna förskola. 
 
Skolverket 2005.518 047 
 Utbetalningar av statsbidrag 
 avseende maxtaxa i förskole-
 verksamhet mars 2006. 
 Karlskrona kommun har erhållit 
 9 754 173 kronor.  
 Till kvalitetssäkrande åtgärder  
 har kommunen erhållit 
 1 533 675 kronor. 
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Skolverket 2006.42 047 
 Utbetalning av statsbidrag för 
 personalförstärkning i förskolan. 
 Karlskrona kommun har erhållit 
 4 110 429 kronor. 
 
Olofströms kommun Förändring av läsåret 
 2006/2007  
   
Håkan Berg Håkan Berg tackar för uppvakt-
 ningen på sin högtidsdag. 
 
------------------------- 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till 
protokollet. 
 
_________________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 
17 maj 2006  
 
§ 49  Aktuell information 
 1. Köredovisning 
 2. Sjukfrånvaroredovisning 
 3. Psykosociala enkäten 2005 
 4. Information om Rosenholmsskolan 
 
§ 50 Delegeringsärenden 
 
§ 51 Delårsbokslut per den 30 april 2006-05-29 
 
§ 52 Utveckling av skolor på Trossö och Wämö – förstudie av Rosenfeldtskolan 
 
§ 53 Utveckling av skolor på Trossö och Wämö – förstudie av Ehrensvärdska skolan 
 
§ 54 Utvärdering av integrationsplan för 2005 och förslag till integrationsplan för 
 2006 
 
§ 55 Val av kontaktpolitiker 
 
§ 56 Kurser och konferenser 
 - Hårda killar pluggar inte 
 - Öppna föreläsningar på Blekinge tekniska högskola 
 
§ 57 Övriga ärenden 
 1. Förordnande av rektor i Nättraby och Jämjö rektorsområden 
 2. Ny lag om fri etableringsrätt för förskolor 
 3. Skrivelse angående skolmåltidskök i Strömsberg 
 4. Hyreskontrakt för Rosenholm 
 
§ 58 Meddelanden 
 
____________________  
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 12.12 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Jeanette Petersson (s)  

 Kajsa Söderstrand (s) t o m kl 11.45 (ej beslutssmtr) 

 Andreas Reinholdsson (ob) 
 Bo Palmgren (c)  
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Aronsson (s) 
 Mats Fagerlund (s) 
 Claes Nedfors (s) 
 Åsa Thelning (fp) fr o m kl 08.45 

  
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 Ingrid Andersson assistent 
Övriga närvarande Sven-Bertil Johansson rektor/Trossö rektorsområde  
 Håkan Karlsson rektor/särskolan 
 Birgitta Strelert projektledare 
 
Utses att justera Markus Alexandersson 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-05-30 kl 16.00   
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 49-58 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-05-31. 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 49 
Aktuell information 
  2006.131 611 

S Ohlsson 1. Köredovisning 
Akten 

Köredovisning t o m april månad 2006 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga 
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är  
62  barn. 5 har ej fått erbjudande om plats pga sena ködatum och 4 är från annan 
kommun. Framtida känd väntelista t o m  januari månad 2007 är 489 barn, varav  
49 till kooperativ. Många barn övergår från förskola till skolbarnsomsorg i augusti 
och  antalet tillgängliga platser ökar då. Av den totala kön fram t o m januari månad 
2007 önskar 71  placering under arbetssökande och 8 placering under 
föräldraledighet.  
 
Kön avseende skolbarn i åldrarna 6-12 år är 6 barn beroende på sena ködatum och 
oklarheter betr boendet. Framtida känd väntelista t o m januari månad 2007 är  
11 barn, varav 2 önskar placering under arbetssökande. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_______________ 
 
  2006.106 026 

L Dehlin 2. Sjukfrånvaroredovisning 
Akten 

Lena Dehlin redovisar sjukdagar per anställd och månad åren 2002-2005 samt 
januari-mars 2006. Jämfört med tidigare år fortsätter sjuktalen att sjunka, även om 
mars månad ökat något jämfört med januari och februari i år. 
 
En jämförelse januari-mars 2005-2006 visar att kvinnors sjuktal sjunkit mer än mäns. 
Frånvaron har minskat mest i åldersgrupperna 0-29 år och 50-67 år. 
 
Frånvarointervallerna för samma tid visar att 0-60 dagar är oförändrat medan 
frånvaro över 60 dagar minskat. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_________________                                                                            
 

L Dehlin 3. Psykosociala enkäten 2005 
Akten 

Lena Dehlin redovisar resultatet av barn- och ungdomsförvaltningens psykosociala 
enkät som genomfördes i september 2005. Enkäten gjordes för första gången via 
datorn, men de som ej hade möjlighet till detta fick tillgång till papperskopia.  
Enkäten hade 60 % svarsfrekvens.  
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Enkäten bestod av 37 frågor/påståenden och svaren var till mycket stor del positiva 
eller mycket positiva. Endast ett fåtal frågor besvarades negativt.  
Enkäten har delats ut till respektive områdeschefer som skall jobba vidare med 
materialet tillsammans med personalen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
  
_________________ 
 
 
4. Information om Rosenholmsskolan 
 

B Strelert Birgitta Strelert, projektledare för Sportcollege ger en information om de olika 
Registrator verksamheterna på Telenor Arena Karlskrona. 

Karlskrona Sport College är ett nätverk och samarbete mellan Karlskrona kommun, 
Idrottsföreningar, grundskolor, gymnasieskolor, högskolan och företag. Sport 
College skall även utveckla kontakter och samarbete i östersjöregionen. 
Till höstterminen 2006 kommer ca 65 elever i år 7-8 att börja i grundskola med 
idrottsinriktning på Rosenholm. Inför hösten 2007 kommer ca 95 elever i år 7-9 att 
finnas på skolan. Upptagningsområde för skolan är hela kommunen. Intagning har 
skett efter datum. Om flera elever haft samma datum har lottning skett. 
Lokalerna kommer inte att vara riktigt klara vid skolstarten men ersättnings- 
lokaler finns i Vasallen. Undervisning i kemi, slöjd och andra ämnen som 
vid vissa tillfällen kräver specialsalar kommer att delvis samordnas med 
andra skolor. Lunch kommer att serveras på Telenor Arena Karlskrona första året. 
Rekrytering av lärare är i stort sett klar.  
 
I samarbete mellan Sport College/Barn- och ungdomsförvaltningen, Idrottsföreningar 
och Blekinge Idrottsförbund erbjudes barn/ungdomar från alla Karlskronas 
grundskolor en möjlighet att pröva på många olika idrottsgrenar.  
För  närvarande är ”prova på”verksamheten igång med ca 17-18 idrottsgrenar.  
 
Diskussioner förs även med friskolan Galären om samarbete i gemensamma 
angelägenheter.  

  
 Ordföranden tackar för informationen. 
 
 ________________ 
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 § 50 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik  2006.151 024 
samordnande rektor i Jämjö samverkansområde 
under tiden 1 april – 26 juni 2006. 

 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik 2006.152 024 
samordnande rektor i Jämjö samverkansområde 
under tiden 1 april – 26 juni 2006.  
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för assistent i Nättraby 2006.153 024 
rektorsområde under tiden 1 juli  2005 – 31 mars 2006. 
 
Anställningsavtal avseende tjänst som elevassistent 2006.10 023 
fr o m 1 april 2006. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som  2006.159 024 
systemansvarig för ”Elevakt” under tiden 1 april – 
31 december 2006. 
 
Beslut om lönetillägg för samordnare vid Rödmyrans 2006.3 024 
och Gulmyrans förskolor under tiden 1 januari – 
31 december 2006. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för arbete som rektors- 2006.3 024 
assistent vid Jämjö Östra rektorsområde under tiden 
1 april – 26 juni 2006. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare 2006.3 024 
vid Skogsmyrans förskola under tiden 1 januari 2005 – 
31 december 2007. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som sam- 2006.157 024 
verkansansvarig vid Gullberna förskola under tiden  
1 april – 31 maj 2006. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som 2006.156 024 
tf utvecklingsledare i Nättraby rektorsområde  
under tiden 1 april – 21 juni 2006. 
 
Avslag på resursansökan för pojke i Karlskrona  2006.197 631 
Montessorifriskola.   
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Avslag på resursansökan för pojke i Karlskrona 2006.100 631 
Montessorifriskola. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 9 vid Jändelskolans 
rektorsområde den 18 april 2006. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 8 vid Jändelskolans 
rektorsområde den 3-5 maj 2006. 
 
Förskolan Gomorronsol, Fridlevstad har beviljats 2006.170 046 
medel ur Karlskrona Samfond för Daghemsverksamhet 
för aktiviteter; utflykt och underhåll av gården. 
 
Fritidshemmet Labolina, Fridlevstad har beviljats 2006.193 046 
medel ur Palenska fonden för buss- och båtutflykt.  
 
Fritidshemmen i Rödeby beviljas medel ur Palenska 2006.194 046 
fonden för anordnande av en festival för barnen. 
 
Avslag på överklagande gällande barnomsorgs- 2006.177 606 
placering för barn folkbokfört i Ronneby kommun. 
 
Sekretessärenden 
Bifall till ansökan om förskoleplacering under S 2006.127 606 
förälders friår. 
 
Bifall till ansökan om dispens från 1-årsregeln S 2006.174 606 
vid placering i förskoleverksamhet. 
 
Bifall till ansökan om utökning av tid för barn  S 2006.176 606 
placerade på förskola. 
 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2005.501 042 
§ 51 

P Olsson Delårsbokslut per den 30 april 2006 
S Petersson 
Kommunstyr. Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 903,2 mkr, 
Akten varav kommunbidrag utgör 807,9 mkr och övriga externa och interna intäkter  
 95,3 mkr.  

 
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelningen 
delats ut 580,3 mkr. 
 
Ekonomiskt ingångsläge 2006 
Barn- och ungdomsnämnden har 2005 disponerat en nettobudget om 793,6 mkr.   
Bokslutet för 2005 visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 % eller motsvarande  
+ 1,7 mkr. 
De största avvikelserna finns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter, särskolan, 
förberedelseklasser, resursskolan, friskolor och enskilda verksamheter, bemannings-
team, lokaler och Säljö barnkoloni. 
 
Rektorsområdena uppvisar sammantaget ett nollresultat mot budget.  

Internbudget/Resursfördelning 2006 
Under 2006 används den resursfördelningsmodell som togs fram till budget 2001 
och som modifierades till 2005 års internbudget med 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 avsatta i en reserv under 
kommunstyrelsen för att delvis täcka det utökade behovet av barnomsorg på grund 
av demografiska förändringar, dvs ett utökat födelsetal.  
 
För 2006 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 förslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2006. 
 

Händelser under 2005 
Den kommunala grundskolan år f – 9 har under 2005 minskat med 141 elever, medan 
friskolornas elevtal har ökat med 79. Den totala nettominskningen är 62 elever.  
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Förskolan har utökats med ca 400.000 timmar under 2005, dvs ca 140 barn. Snittiden 
per barn har fortsatt att öka med knappt 1 timme per barn, vilket också bidragit till 
den ökade timvolymen.  Även fritidshemsbarnens snittider har ökat något. 
Under 2005 öppnades två nya förskolor, Rosenborg och Tullen. Spandelstorps 
förskola återgick till att vara en förskola med 5 avdelningar och är omdöpt till 
Sagolunden). Andra mindre utökningar har gjorts inom befintliga verksamheter. 
 
Stora insatser har gjorts för att kartlägga och inventera sjukfrånvaron i förvaltningen 
samt för att initiera åtgärder, vilket har resulterat i att förvaltningen sänkt sina 
sjuktal under 2005 jämfört med 2004.  

 
 Under 2005 startades ett antal projekt/processer inom förvaltningen. 
 
 Under 2005 avslutades Skolportalprojektet och Rödebyskolan anslöts i december. 
 Övriga skolor ansluts under 2006. 
 
 Ett nytt beslut avseende resurstilldelningen till fristående skolorna togs 2005, vilket  
 är överklagat till Länsrätten. Medel finns reserverade med 1,1 mkr som en försiktig- 
 hetsprincip. 
   
 Prognos för 2006 

En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos efter upplösning av 
reserv slutar på +/-0 mkr.  
 
Förskola     
De medel som avsattes av fullmäktige, 12 mkr,  för att täcka den demografiska 
utbyggnaden har till största delen, 11 mkr,  redan tagits i bruk  för att täcka det 
behov som kan ses under 2006. Totalt har det tillkommit ca 7000 timmar i veckan, 
motsvarande ca 10 förskoleavdelningar. Av dessa timmar är 5600 i provisorium.  
En ny förskola har tillkommit, Skillingenäs, i Nättraby. Pga ökade snittid per barn 
och att föräldrar söker förskola i större utsträckning än tidigare kommer nämnden 
med stor sannolikhet att bli tvungen att senare under år 2006 återkomma med 
äskanden för att klara förskole-utbyggnaden inför senhösten 2006 och våren 2007. 
   
I början av 2007 finns behov av ca 170 nya förskoleplatser samt ytterligare drygt  
150 nya platser i början av 2008. 
 
Sedan 2002 har det skett en förtätning i barngrupperna i förskolan som motsvarar 
3,5 avdelningar. Denna förtätning kan i längden inte accepteras ur bl a kvalitets- 
och arbetsmiljöhänseende.  
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Grundskola       
I rektorsområdena har arbetet med att nå en budget i balans till 2006-12-31  
slutförts. Vid genomgång med rektorsområdena har framkommit  åtgärder som 
kommer att genomföras för att uppnå denna balans. Viktigast är förändrad 
organisation pga lägre elevtal. 
 
Under 2006 kommer den nya skolan på Rosenholm att stå klar. I höst kommer 
ca 70 elever att få sin undervisning där. Förvaltningen driver även prova på-projekt 
där alla barn och elever från förskola till år 9 har möjlighet att någon gång per 
termin prova på olika idrotter på arenan. 
 
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2006 finns inte det riktade 
statsbidraget avseende personalförstärkningar i skola och fritidshem samt det 
riktade statsbidraget avseende personalförstärkningar i förskolan medräknade för  
år 2006.  
I denna prognos har förutsatts att erhållna medel enligt beslutade ramar gäller. 
 
Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten är på totalt 6,5 mkr. Till detta kommer 150 tkr som inte  
utnyttjades under 2005 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts. 
Av nämndens periodiserade investeringsbudget p 2,1 mkr till april månad har 
1,4 mkr använts. 
 
För den utbyggnad som planeras inom barnomsorgen under året finns ytterligare  
investeringsbehov till utrustning/inventarier till vilket kommunstyrelsen avsatt medel 
i investeringsreserv. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1.att överlämna budgetuppföljning för januari – april 2006 till kommunstyrelsen 
 
2.att hos kommunstyrelsen begära att den kvarvarande 1 mkr av de 12 mkr som 
avsatts till demografisk utbyggnad inom förskolan överförs till nämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
________________ 
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 § 52 
P Olsson Utveckling av skolor på Trossö och Wämö – förstudie av Rosenfeldtskolan 
S-B Johansson år F-5/6 
S Ohlsson 
Tekn förv. Kommunfullmäktige  beslutade 2005-11-23/ 24 § 176, att uppdra till de tre  
Tekn nämnden  nämnderna barn- och ungdom, utbildning och tekniska att i samarbete presentera  
H Franzén förslag kring utveckling av skolor på Trossö och Wämö i enlighet med  
A Westerlund kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade också att uppdra till 
Akten tekniska nämnden att inleda förhandlingar med Vasallen avseende gymnasieskolans 
 lokalbehov på Rosenholmsområdet och därefter återkomma till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens inriktningsförslag innebär att  
• Vissa utbildningar/program vid gymnasieskolan under det närmaste året flyttar 
 till Rosenholmsområdet, 
• Rosenfeldtsskolan byggs om till en modern och ändamålsenlig skola F- 5/6, 
• Frigjorda lokaler på Ehrensvärdska gymnasiet byggs om för grundskolan år 6/7-9 
 med en profilering mot naturvetenskap och teknik, 
• Wämöskolan byggs om till en F-9 skola, där även äldre särskolebarn skall ha sin 
 undervisning, 
• Tullskolan avvecklas som grundskola, men kvar blir den kommunala förskolan. 
 
Förstudie för ombyggnad av Rosenfeldtsskolan 
Föreliggande beslut, barn- och ungdomsnämnden. 
 
Vid förstudien av Rosenfeldtsskolans ombyggnad har representanter för personal och 
föräldrar vid grundskolan och särskolan deltagit. Samtliga förespråkar  inriktningen 
F-6 tillsvidare. För att göra Rosenfeldtsskolan till en ändamålsenlig och modern F-6 
skola måste ett flertal faktorer beaktas. 
 
Grundsärskolans personal och samtliga föräldrar önskar dock en sammanhållen 
grundsärskola med lokalisering på Wämöskolan. I nuläget finns ett beslut att de 
yngre särskolebarnen skall gå på Rosenfeldtskolan och de äldre flyttas till 
Wämöskolan.  
Nedan redogörs för förutsättningarna att  kunna tillgodose detta önskemål. 
 
Förstudien för ombyggnad av Rosenfeldtsskolan visar på följande möjligheter: 
I byggnad 2, Prinsenhuset, som inrymmer tre avdelningar F-3 med integrerad 
fritidsverksamhet:  
- Kapprum inryms på varje avdelning 
- Avdelningarna anpassas till flexibla lösningar för olika verksamheter genom att 
 vissa väggar tas bort, fönster ut mot korridor , korridoren möbleras upp m.m 
- Ny ventilation 
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Mellan byggnad 2 och 3 byggs en inglasad passage mellan plan 4 i byggnad 2 och 
plan 2 i byggnad 3.  

 
I byggnad 3, Amiralen: 
- Plan 1 byggs om för personalrum, skolhälsovård och expedition 
- Plan 2 inrymmer basutrymmen 
- Plan 3 inrymmer basutrymmen, datasal och materialrum. 

 
Byggnad 4 , Hantverkaren: 
- Hiss placeras utvändigt 
- Spånsugen placeras utvändigt 
- Plan 0 byggs om till fritidsgård , med möjlighet till fritidsgård kvällstid. 
- Ny ventilation 

 
Utemiljön: 
Investeringar måste göras för att skapa två skolgårdar( lekytor) med olika 
aktivitetsredskap , en för de yngre barnen och en för de äldre.  

 
Ovanstående förslag utgår från att nytt beslut tas om en sammanhållen grund-
särskola 1-10 .  

 
Lokalisering av en sammanhållen grundsärskola på Wämöskolan. 
Inför ombyggnad av Wämöskolan till F-9 har undersökts möjligheterna att tillgodose 
föräldrars och personals önskemål om en sammanhållen grundsärskola i denna 
verksamhet. 
För att detta skall fungera krävs 4 basutrymmen , sammanlagt handlar det om 35-40 
elever, och ett par grupprum. Övrigt lokalbehov, institutioner för idrott, hemkunskap, 
slöjd m m finns att nyttja. 
Lokaliseringen av en sammanhållen grundsärskola anses möjlig på Wämöskolan utan 
att äventyra budgeten för skolutvecklingsprojektet. 
 
Evakuering 
Under byggtiden beräknas en byggnad i taget kunna evakueras och för detta ändamål 
behövs A-huset, byggnad 1. Här finns iordningställda lokaler som tillsammans med 
frigjorda lokaler i de andra byggnaderna skulle klara behovet. 

 
Tekniska förvaltningens beräknade kostnader för ombyggnad är ca 40 mkr.  
 
Övriga kostnader : 
Flyttkostnader                                                                              100 000 kr 
Inventarier                                                                                    750 000 kr                 
                                                                                   Summa:    850 000 kr                                   
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1.att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende ombyggnad av 
Rosenfeldtsskolan. 
 
2.att hemställa till kommunstyrelsen att tillföra barn- och ungdomsnämnden medel 
för att täcka drifts-, kapital- och flyttkostnader som följer av genomförandet enligt 
ovan.   
 
3.att hemställa till kommunstyrelsen att vid genomförande enligt ovan tillföra 
barn- och ungdomsnämnden investeringsmedel för inventarier. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i ärendet vid nämndens 
majsammanträde. 
 
----------------------- 
 
Revidering 
Förvaltningschefen meddelar att tjänstemannaförslaget ändrats och i nuläget 
endast omfattar att-sats 1. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på det reviderade tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende ombyggnad av 
Rosenfeldtsskolan. 
 
___________________ 
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§ 53 

P Olsson Utveckling av skolor på Trossö och Wämö – förstudie av Ehrensvärdska 
S-B Johansson skolan år 6/7-9 
S Ohlsson 
Tekn förv. Kommunfullmäktige  beslutade 2005-11-23/ 24 § 176, att uppdra till de tre  
Tekn nämnd nämnderna barn- och ungdom, utbildning och tekniska att i samarbete presentera  
H Franzén förslag kring utveckling av skolor på Trossö och Wämö i enlighet med  
A Westerlund kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade också att uppdra till 
Akten tekniska nämnden att inleda förhandlingar med Vasallen avseende gymnasieskolans 
 lokalbehov på Rosenholmsområdet och därefter återkomma till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens inriktningsförslag innebär att  
• Vissa utbildningar/program vid gymnasieskolan under det närmaste året flyttar 
 till Rosenholmsområdet, 
• Rosenfeldtsskolan byggs om till en modern och ändamålsenlig skola F- 5/6, 
• Frigjorda lokaler på Ehrensvärdska gymnasiet byggs om för grundskolan år 
 6/7-9 med en profilering mot naturvetenskap och teknik, 
• Wämöskolan byggs om till en F-9 skola, där även äldre särskolebarn skall ha sin 
 undervisning, 
• Tullskolan avvecklas som grundskola, men kvar blir den kommunala förskolan. 
 
Förstudie  
Förstudie för ombyggnad av Ehrensvärdska gymnasiet. Föreliggande beslut, 
utbildningsnämnden/ barn- och ungdomsnämnden. 
 
Vid förstudien av ombyggnad av Ehrensvärdska gymnasiet har representanter för 
föräldrar och elever  Rosenfeldtsskolan och Saltöskolan deltagit. Personal som 
representerat olika lärargrupper på Wämöskolan är också delaktiga i förstudien. 
 
Förstudien på Ehrensvärdska gymnasiet har varit inriktat mot: 
6-8 basutrymmen, grupprum, lokaler till expedition, skolhälsovård, personalrum, 
lärararbetsplatser, utemiljö, samlingsrum, uppehållsrum för elever, elevarbetsplatser, 
samnyttjande med gymnasiet, trafikmiljön, hemkunskapssal.  
 
Förstudien för ombyggnad av Ehrensvärdska gymnasiet visar att möjligheter för 
6/7-9 verksamhet enligt ovanstående kan skapas i byggnad 5, plan 2 och 3. 
Utemiljön behöver förändras för att skapa möjligheter till rastaktiviteter.  
 
Samnyttjande med gymnasiet: 
No-ämnen: Samverkan med Ehrensvärdska. Finns utrymme i lokalschemat för 
biologi, fysik, teknik och kemi. Dessa lokaler finns i byggnad 4. 
Bild: Samverkan med Törnströmska gymnasiet. 
Idrott : Lokaler finns på gymnasiet. 
Musik: Samverkan med Törnströmska gymnasiet 
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Samnyttjande också av matsal  plan 1 byggnad 5,  aula byggnad 4, datasal plan 2 
byggnad 5 och  bibliotek i Chapmanskolan. 
 
 
Kostnader: 
Enligt tekniska förvaltningen beräknas ombyggnaden kosta 13 mkr. 
 
Övriga kostnader 
Flyttkostnader m m  från Wämöskolan – Ehrensvärdska                    250 000 kr                                     
Inventarier                                                                                         1 000 000 kr 
                                                                                         
                                                                                  Summa:           1 250 000 kr 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1.att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende ombyggnad av 
Ehrensvärdska gymnasiet för att skapa en 6/7-9 enhet    
 
2.att hemställa till kommunstyrelsen att tillföra barn- och ungdomsnämnden 
medel för att täcka drifts-, kapital- och flyttkostnader som följer av genomförandet 
enligt ovan 
 
3.att hemställa till kommunstyrelsen att vid genomförande enligt ovan tillföra 
barn- och ungdomsnämnden investeringsmedel för inventarier. 

 
Beslutsförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta i ärendet vid nämndens 
majsammanträde. 
 
--------------------- 
 
Revidering 
Förvaltningschefen meddelar att tjänstemannaförslaget ändrats och i nuläget 
endast omfattar att-sats 1. 
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till det reviderade tjänstemannaförslaget. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer det reviderade tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms 
avslagsyrkande. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med det reviderade tjänstemanna- 
förslaget. 
 
Votering 
Annicka Engblom (m) begär votering. 
 
Voteringsproposition 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller det reviderade 
tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Annicka Engbloms avslagsyrkande 
röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Eva-Britt 
Dahlström (s), Jeanette Petersson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Jörgen Aronsson (s), 
Mats Fagerlund (s) och Claes Nedfors (s). 
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Andreas Reinholdsson (ob), Bo Palmgren 
(c), Åsa Thelning (fp). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat i enlighet 
med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende ombyggnad av 
Ehrensvärdska gymnasiet för att skapa en 6/7-9 enhet. 
 
Reservation 
Annicka Engblom (m) reserverar sig mot förslaget. 
 
__________________    



  17 maj 2006  15 
 
 
  2006.189 619 
  
§ 54 

P Olsson Utvärdering av integrationsplan för 2005 och förslag till integrationsplan för  
A Ottosson 2006  
Kommunfullm. 
Policy Uppföljning av integrationsplan för 2005 
Akten 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. 
 
Integrationsmål 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grundläggande värdena. Allt arbete ska 
genomsyras av dessa. Detta innebär att alla som arbetar för och i skolan måste dela 
den värdegrund som uttrycks i läroplanerna och i FN:s barnkonvention. 
• Förvaltningsövergripande informationsmaterial ska översättas till de fyra 

 vanligaste främmande språken i kommunen; engelska, albanska, serbokroatiska                                     
 och arabiska. De dokument som avses är: 

                       - Barn- och ungdomsnämndens skolplan. 
    - 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 uppföljnings- och utvärderingsplan redovisas rektorsområdenas kvalitets-
redovisningar som innefattar värdegrundsfrågor och uppföljning av integrations-
direktiv. 
  
I centrala undersökningar ingår attitydundersökning för elever/föräldrar i år 5 
vartannat år och attitydundersökning för elever/föräldrar i år 9 vartannat år . 
Attitydundersökningarna har översatts till engelska, albanska, bosniska och 
arabiska.  

  Förteckning över goda exempel på utvecklingsarbeten redovisas likaså insatser/ 
  åtgärder för att uppfylla skolplanens integrationsdirektiv. 

Även exempel på insatser/åtgärder för att uppfylla skolplanens direktiv om 
värdegrundsarbetet redovisas såväl för skolan som för förskolan. 
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FÖRSLAG TILL INTEGRATIONSPLAN FÖR 2006 
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. 
 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grundläggande värdena. Allt arbete ska 
genomsyras av dessa. Detta innebär att alla som arbetar för och i skolan måste dela 
den värdegrund som uttrycks i läroplanerna och i FN:s barnkonvention. 
 
• Förvaltningsövergripande informationsmaterial ska översättas till de fyra 
 vanligaste främmande språken i kommunen; engelska, albanska, bosniska och 
 arabiska. 
• 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. 
 
Skolplanens uppföljnings- och utvärderingsplan 
Redovisas i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar: 
• Varje skola ska aktivt redovisa hur man arbetar med värdegrundsfrågor och 
 ständigt dela med sig av sin erfarenhet. 
• Uppföljning av integrationsdirektiv . 
Centrala undersökningar 
• Attitydundersökning för elever/föräldrar i år 5 vartannat år. 
• Attitydundersökning för elever/föräldrar i år 9 vartannat år . 
• Uppföljning av informationsmaterial som översatts till de fyra vanligaste  
 främmande språken i kommunen. Årligen. 
• Förteckning över goda exempel på utvecklingsarbeten. 
 
De resultat som redovisas genom uppföljningar och utvärderingar ger förvaltningen 
en övergripande samlad kunskap om hur arbetet med integrationsdirektivet fort-
skrider och utvecklas. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  anta föreslagen integrationsplan för 2006 som sin egen. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i ärendet vid nämndens 
majsammanträde. 
 
--------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
   
att  anta föreslagen integrationsplan för 2006 som sin egen. 
 
________________ 
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M Olin- § 55 
Mattsson Val av kontaktpolitiker  
I Bergström 
R/ Jämjö Uppdraget som kontaktpolitiker i Jämjö östra rektorsområde och Torlyckans 
samverkans- personalkooperativ samt i Jändelskolans rektorsområde har varit vakant en tid. 
område 
Akten Beslutsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 
vid nämndens majsammanträde. 
 
------------------------ 
  
Förslag 
Annicka Engblom (m) föreslår å borgerliga gruppens vägnar att Margareta Olin- 
Mattsson (c) väljs som kontaktpolitiker i ovanstående områden. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att välja Margareta Olin-Mattsson (c) som kontaktpolitiker i Jämjö Östra 
rektorsområde och Torlyckans personalkooperativ samt i Jändelskolans 
rektorsområde.  
 
_________________
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R/Sunnadals Kurser och konferenser 
rektorsområde  

1. Hårda killar pluggar inte 
 
Ordföranden påminner om föreläsningen ”Hårda Killar pluggar inte?” den 18 maj 
kl 08.30-12.30 i Knut Hahnsskolan, Ronneby. 
 
Ordföranden tackar å nämndens vägnar Sunnadals rektorsområde för de två 
spännande och lärorika dagarna den 9-10 maj 2006  som inrymde konferensen 
”Många modiga möten” och teaterföreställningen ”Drottninghöjden”. 
 
Sunnadalsskolan har blivit nationellt känd för sitt integrationsarbete och kulturella 
arbete, vilket nämnden tycker är både uppmuntrande och glädjande. 
 
______________  
 
 
2. Öppna föreläsningar på Blekinge tekniska högskola 
 
Annicka Engblom informerar om öppna föreläsningar på BTH den 20 maj 2006  
kl 14.00-17.00. 
 
Föreläsningarna äger rum på Campus Gräsvik, biblioteksbyggnaden. 
 
_____________  
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§ 57 
Övriga ärenden 
   2006.89 023 
 

P Olsson 1. Förordnande av rektor i Nättraby och Jämjö rektorsområden  
PA-funkt. 
R/Nä Två tjänster som rektor 100 % i Rödeby och Nättraby rektorsområden     
R/Jä utannonserades den 31 mars 2006. Vid ansökningstidens utgång den 20 
M Ryge mars 2006 hade 27 sökande anmält sitt intresse (tolv till Nättraby och sju till 
 J Johansson Jämjö). 
Akten 

Urvalet till tjänsterna omfattade sex sökande vilka bedömdes vara 
mest meriterade. Dessa har varit kallade till anställningsintervju med presidiet, 
förvaltningschef, berörda rektorer och fackliga företrädare. 
 
Vid en samlad bedömning framgår att Michael Ryge och Johan Johansson 
är väl lämpade för tjänsterna som rektor i Karlskrona kommun. De har ett stort 
kunnande om och bred erfarenhet av grundskolverksamhet och ledarerfarenhet. 
De har också i hög grad de personliga egenskaper som en rektor behöver besitta.  
 
Denna bedömning delas av presidiet, berörda rektorer och fackliga företrädare för 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Skolledarna, Kommunal  och SKTF.  
 
Till rektorstjänsten med ansvar för Hasslöskolan, lokalansvar för Nättraby 
Kunskapscenter samt personalen i kök, städ och vaktmästeri på NKC föreslås 
Johan Johansson. 
 
Till rektorstjänsten med ansvar för Jändelskolans rektorsområde år 4-6 och som 
biträde i år 7-9 föreslås Michael Ryge. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att Michael Ryge och Johan Johansson förordnas på tillsvidaretjänst som rektorer 
i Karlskrona med placering enligt ovanstående förslag med tillträdesdag enligt 
överenskommelse med förvaltningschefen.   
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
__________________ 
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P Olsson 2. Ny lag om fri etableringsrätt för förskolor 
A Ottosson 
I Bergström Annicka Engblom (m) ställer frågor om hur förvaltningen kommer att jobba vidare 
 med anledning av ny lag som träder i kraft den 1 juli 2006 om fri etableringsrätt för 
 förskolor. 
 

Förvaltningschefen och Anita Ottosson kommer att informera i frågan underhand 
till arbetsutskottet eller i annat sammanhang. Om möjligt sker informationen till 
arbetsutskottet i juni. 
 
_________________ 
 
  2006.196 622 

P Olsson 3. Skrivelse angående skolmåltidskök i Strömsberg 
S Ohlsson 
I Bergström Bo Palmgren (c) ställer frågor om möjlighet att öppna skolmåltidskök i Strömsbergs 
Akten skola. Detta med anledning av brev från Styrelsen i Rödeby Norra Hembygds- 
 förening till nämndsledamöterna. 

 
Förvaltningen kommer att redovisa tänkt planering av måltidsverksamheten i 
norra kommundelarna vid sammanträde i arbetsutskottet.   
 
__________________ 
 
4. Hyreskontrakt för Rosenholm 
 

P Olsson Förvaltningschefen informerar om hyreskontrakt och hyresnivå för lokalerna  
S Ohlsson på Rosenholm. 
 
 __________________  
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§   58  
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen allmänna 2006.192 121 
utskott § 48 
 Befolkningsprognos 2006-2015 
 
Kommunstyrelsen  2006.141 061 
 § 70 
 Taxor för kommunarkivets tjänster 
 
Kommunstyrelsen  2006.142 002 
 § 71 
 Revidering av kommunstyrelsen delega- 
 tionsförteckning 
 
Kommunstyrelsen  2004.49 290 
 § 72 
 Angående begäran om 
 projekteringstillstånd för ny förskola i 
 Spjutsbygd 
 
Kommunfullmäktige  2005.501 042 
 § 53 
 Budget- och verksamhetsuppföljning 
 i februari 2006  
 
Kommunfullmäktige  2006.190 004 
 § 60 
 Balansförteckning över obesvarade 
 motioner och medborgarförslag den 
 1 mars 2006-05-16 
 
Kommunfullmäktige  2006.191 600 
 § 67 
 Svar på motion om Läsa-skriva-räkna-
 garanti 
 
Kommunfullmäktige  2005.459 609 
 § 68 
 Svar på motion om att göra skolan till 
 en läskfri zon 
 
Justitieombudsmannen 2005.91 623 
 Beslut i ärende avseende anmälan mot 
 barn- och ungdomsförvaltningen i 
 Karlskrona kommun  
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Myndigheten för skolutveckling 2006.135 619 
 Fördelning av bidrag till sommarkurser 
 i naturvetenskap, teknik och design för 
 flickor sommaren 2006 
 
Till samhällsbyggnadsförvalt- 2005.263 214 
ningen Yttrande i granskningsskedet över 
 detaljplan för Skeppsbrokajen  
 
Till samhällsbyggnadsförvalt- 2006.112 214 
ningen Yttrande under samrådsskedet över 
 detaljplan för Mursleven, Torskors industri- 
 område 
 
---------------------- 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till 
protokollet. 
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 19 juni 2006  
 
 
 

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 19 juni 2006  
 
§ 59 Aktuell information 
 1. Välkommen till ny ledamot 
 2 Redovisning av sjukfrånvaro och nyckeltal 
 3 Information om projektet Kunskap och Analys 
 4. Ny lag om fri etablering av förskolor/fritidshem 
 
§ 60 Delegeringsärenden  
 
§ 61 Budgetuppföljning per den 31 maj 2006  
 
§ 62 Begäran om medel till projektet Kunskap och Analys 
 
§ 63 Förslag om ändrat huvudmannaskap för särvux 
 
§ 64 Förslag om start av estetiskt program i gymnasieskolan 
 
§ 65 Förslag om flyttning av särskoleverksamhet till Rosenholm 
 
§ 66 Etablering av förskola i Spandelstorp 
 
§ 67 Nya lokaler för förskoleverksamhet i Ramdala 
 
§ 68 Begäran om höjning av matersättningsbidraget vid PRAO-perioder 
 
§ 69 Yttrande i mål 1165-05 angående laglighetsprövning 
 
§ 70 Remissyttrande över Rektorsprogrammet 
 
§ 71 Utredning angående flexibla skollov i Karlskrona 
 
§ 72 Förslag om ändrat datum för nämndens augustisammanträde  
 
§ 73 Övriga ärenden 
 1.  Kulturutbudet för eleverna i nämndens verksamheter 
 2.  Budget 2007 och planer 2008-2009 
 3.  Friskolor i framtiden 
 4.  Ev indragna lärartjänster 
 
§ 74 Meddelanden 
 
§ 75 Tack och sommarhälsningar 
_____________ 
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Plats och tid Länsstyrelsen, Blekingesalen 
 kl 08.30 – 14.13 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande fr o m kl 09.20  § 59 p 2

 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande fr o m kl 09.10 § 59 p 2 

 Roland Andréasson (s) fr o m kl 09.30 § 59 p 2 

 Jeanette Petersson (s) 
 Johan Elofsson (m) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Daniel Jusinski (kd) t o m kl 10.00 § 59 
 Bo Palmgren (c)  
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 Marcel Abedini (mp) 
 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Aronsson (s) 
 Margareta Olin-Mattsson (c) 
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 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 Håkan Karlsson rektor/Särskolan  
 
Utses att justera Jeanette Petersson 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-06-29 kl 08.00   
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 59-75 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-06-29 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§  59 
Aktuell information      
 
1. Välkommen till ny ledamot 
 
Ordföranden hälsar Daniel Jusinski (kd) välkommen som ledamot i barn- och 
ungdomsnämnden. 
____________  
 
  2006.106 026 

L Dehlin 2. Redovisning av sjukfrånvaro och nyckeltal 
Akten 

Lena Dehlin redovisar nyckeltal och sjuktal tertial 1 omfattande tiden 
2004-12-01 – 2005-03-31 jämfört med 2005-12-01 – 2006-03-31. 
 
Redovisningen omfattar män, kvinnor och totalt 
- antal anställda 
- antal årsarbetare 
- timanställda 
- genomsnittlig sysselsättningsgrad 
- fyllnadstid/övertid 
- sjukdagar per anställd 
- sjukdagar i frånvarointervallerna 0-60 dagar och 60 dagar och däröver  
- sjukdagar per åldersgrupp 0-29 år, 30-49 år och 50-67 år                                                                                                                  
- sjukdagar per anställd och månad. 
 
Sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen nu har fler anställda och antal 
årsarbetare, färre timanställda, större genomsnittlig sysselsättningsgrad, 
minskat fyllnadstid/övertid, färre sjukdagar per anställda, minskat antal 
sjukdagar över 60 dagar, minskat antal sjukdagar i åldersgrupperna upp till 49 år 
och mellan 50-67 år. Även sjukdagar per anställd och månad åren 2002 t o m april 
2006 har med något undantag minskat efterhand. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
________________ 
 
  2006.255 609 
  (2005.501 042) 

A Eklund 3. Information om projektet Kunskap och analys 
S Petersson 
Akten Anja Eklund informerar om projektet Kunskap och Analys. Kunskapsmålet i 

skolan, så som det mäts i betygen, har inte en tillfredställande måluppfyllelse. 
Av denna anledning har arbetsutskottet begärt information från rektorer och 
förvaltning om nuläget och om pågående och framtida åtgärder. 
Förvaltningen har därefter fått i uppdrag att arbeta vidare med frågeställningarna. 
Av projektbeskrivningen framgår att strategin måste omfatta både långsiktiga och 
kortsiktiga åtgärder. 
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Analysen utifrån elev-, lärar-, ledar- och föräldraperspektiv ska ge underlag för att  
hitta ett eller två förbättringsområden som arbetet i första hand skall fokusera på. 
Respektive skolas analys skall vara klar vecka 25. 
 
Förvaltningsledningen initierar följande punktinsatser: 
1.  Extern analys av förbättringsområden 
2. Extern kompetens tillförs 
3. Intern kompetens fördjupas 
4. Påbörjade satsningar för metodutveckling och förbättring analyseras/ 
 utvärderas. 
Utvärdering skall ske och fokusera på kunskapsutvecklingen. 
 
Gemensamma principer för att som rektorsområde/skola/arbetslag kunna delta i  
satsningarna är: 
- analys som utgångspunkt 
- frivillighet 
- gemensam vilja 
- eget ansvar. 
Senaste datum för intresseanmälan är den 31 augusti 2006. 
 
Kostnader för projektet  beräknas till 310.000 kronor och redovisas i § 62 i detta 
protokoll. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_______________ 
 
 

Registrator 4. Ny lag om fri etablering av förskolor/fritidshem 
A Ottosson 

Anita Ottosson informerar om riksdagsbeslut som träder i kraft 1 juli 2006 och som 
innebär att enskilda förskolor/fritidshem ska beviljas tillstånd om de uppfyller de 
krav på kvalitet som anges i skollagen. Tillstånd lämnas tillsvidare. Familjedaghem 
definieras inte som förskola. Kommunen utövar tillsyn och kan ta tillbaka tillståndet 
om verksamheten har brister kopplade till kraven på kvalitet. Kommunen kan inte 
kräva att enskild verksamhet följer läroplanen.  
 
Bidrag skall lämnas om tillstånd finns och om avgiften inte är oskäligt hög. 
Avgiften skall ligga inom maxtaxan. Beloppet per barn skall inte oskäligt avvika 
från kommunens kostnad per barn i motsvarande verksamhet. Verksamheten skall 
vara öppen för alla barn som har rätt till motsvarande verksamhet i kommunal regi. 
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Kommunen kan säga nej till bidrag om verksamheten innebär påtagligt negativa 
följder, exempelvis om det finns full behovstäckning i det område där enskilda 
vill etablera verksamhet eller om det finns långt framskridna planer på utbyggnad 
just där. Enskilda förskolor skall ingå i kommunens  gemensamma kö. 
Bidrag till lokalhyror kan schabloniseras, dvs en snittkostnad av vad kommunens 
förskolors hyror kostar i det aktuella området.    
 
Om kommunen beviljar tillstånd men ej bidrag, kan den sökande överklaga till 
länsrätten. 
  
Arbetsutskottet är ense om vikten av kommunala kvalitetskriterier, som är fler än 
vad lagstiftningen kräver. 
 
Ordföranden kommer att initiera till en sammankomst kring kvalitetskriterier i 
förskolan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_______________  
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 § 60 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beviljande av stipendium ur Karlskrona Skolväsendes 2006.198 046 
samfond 1.000 kr + 1.000 kr. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 vid  
Vedeby rektorsområde. Ärende 7 i delegationsförteckning. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 vid Vedeby  
rektorsområde fr o m v 19. Ärende 8 i delegationsförteckning. 
 
Beviljande av ledighet för flicka i år 7 i Vedeby rektorsområde 
under tiden 18 april – 4 maj 2006. Ärende 9 i delegations- 
förteckning. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 i Vedeby 
rektorsområde. Ärende 10 i delegationsförteckning. 
 
Beviljande av överflyttning från skolår 5 till skolår 7 för 
flicka i år 5 i Vedebyskolan, inför läsåret 2006/07.  
Ärende 11 i delegationsförteckning. 
 
Beslut om att pojke i år  6 i Vedeby rektorsområde skall  
beredas möjlighet att gå om skolår 6. Ärende 12 i 
delegationsförteckning. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i Vedeby 
rektorsområde innebärande praktik förlagd till arbetsplats. 
Ärende 13 i delegationsförteckning. 
 
Beviljande av ledighet för pojke i år 2 i Lyckeby rektorsområde 
under tiden 22 maj – 14 juni 2006. 
 
Beviljande av ledighet för flicka i år 8 i Jändelskolan under 
tiden 8 – 9 juni 2006. Tidigare beviljad ledighet 10 dagar. 
 
Beviljande av ledighet för pojke i blivande år 1 i Jämjö 
östra rektorsområde under tiden 6 november – 22 december 
2006. 
 
Beviljande av ledighet för pojke i år 8 i Jändelskolan 
under tiden 8 – 9 juni 2006. Tidigare beviljad ledighet 10 
dagar. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2005.501 042 

P Olsson § 61 
S Petersson Budgetuppföljning per den 31 maj 2006 
Akten 
 Delårsbokslutet per april 2006 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 
 fortfarande att den budget som lagts för 2006 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 den fortsatta förskole-
utbyggnaden redan fördelats ut till verksamheten. Mot bakgrund av detta och med 
anledning av ökad snitttid per barn samt att föräldrar söker förskola i större 
utsträckning än tidigare,  högre nyttjandegrad, kommer med allra största sannolikhet 
nämnden att bli tvungen att senare under 2006 återkomma  till kommunstyrelsen för 
att klara av förskoleutbyggnaden inför hösten 2006 och våren 2007.  
 
Bland de övriga verksamheterna finns i dagsläget inget att nämna. 
 
Rektorsområdena  
Prognosen för rektorsområdena i sin helhet för 2006 är +/- 0 Mkr. 
 
Investeringsbudget 
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 2,7 Mkr till och med maj månad, 
har 1,6 Mkr använts. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
 
att godkänna budgetuppföljningen per den 31 maj 2006. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslaget. 
  
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag  
 
att godkänna budgetuppföljningen per den 31 maj  2006. 
 
_____________ 
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 2005.501 042 
 (2006.255 609) 

P Olsson § 62 
A Eklund Begäran om medel till projektet Kunskap och Analys ur nämndens reserv 
S Petersson 
I Bergström I informationsärende presenterades vid denna månads sammanträde, ett projekt 
Akten ”Kunskap och Analys” med flera olika insatser, som alla syftar till metodutveckling 
 med fokus på kunskapsresultaten.  Kunskapsmålet i skolan så som det mäts i 
 betygen, har inte en tillfredsställande  måluppfyllelse.  

 
De olika delprojekten kan presenteras vid Barn och ungdomsnämndens 
sammanträden under hösten 2006. 
 
Kontakter  
För att kunna genomföra samtliga delar i projektet kommer det, förutom 
förvaltningens befintliga resurser, att krävas möjlighet att anlita tjänster utanför vår 
organisation.  
 
Kontakter har tagits med Myndigheten för skolutveckling och Lokalt Utvecklings-
centrum i Malmö och Kristianstad. Skapa och Lära Academus har presenterats för 
rektorerna i april. Inspiratör för IT-användning kommer att anlitas, liksom föreningen 
”Öppna skolan”. 

 
Myndigheten för skolutveckling är informerade om förvaltningens intresse för att 
delta i deras s.k. ”kunskapssatsning”. Ansökan har lämnats för att delta med 3 
processledare och 22 lärare beräknas delta. Antalet grundar sig på att 2 lärare per 
ämnesgrupp får plats. 
 
Kostnadsberäkning för läsåret 2006/07 
 
Extern analys   100.000 kr 
Extern kompetens         120.000 kr 
Intern kompetens     90.000 kr 
 
Totalt 310.000 kr 
 
Allt förväntas inte falla ut detta budgetår. För innevarande budgetår ansöks om att 
lösgöra medel från årets reserv. Vårterminen 2007 bör projektet beaktas i intern-
budgeten. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att från reserven avsätta 150.000 kronor till projektet ”Med fokus på kunskap 
och analys” samt 
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att projektets kostnader för vårterminen 2007 beaktas i internbudget 2007. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet vid 
nämndens junisammanträde. 
 
-------------------- 
 
Yrkanden 
Bo Palmgren (c) yrkar som tilläggsförslag 
att resten av barn- och ungdomsnämndens reserv för år 2006 används för 
kvalitetsförbättrande åtgärder i blivande år 9 och 
att dessa medel fördelas till rektorsområdena proportionellt till  antalet 
elever i samma år 9. 
 
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till Bo Palmgrens tilläggsförslag samt 
yrkar för egen del 
att återrapportering av projektet Kunskap och Analys sker vid nämndens 
decembersammanträde. 
  
Ordföranden yrkar bifall till Annicka Engbloms tilläggsförslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms tilläggsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Bo Palmgrens två tilläggsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå dessa. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att från reserven avsätta 150.000 kronor till projektet ”Med fokus på kunskap 
och analys”  
 
att projektets kostnader för vårterminen 2007 beaktas i internbudget 2007 samt 
 
att återrapportering av projektet Kunskap och Analys sker vid nämndens 
decembersammanträde. 
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Reservation 
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för Bo Palmgrens förslag. 
 
Särskilt yttrande 
Bo Palmgren (c) lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.  
 
______________ 



 

 
 
                                                             Karlskrona 2006-06-19 
Till Barn och ungdomsnämnden 
 

Reservation i ärende 5 i dagens ärendelista vid barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde: 
 

Begäran om medel till projektet Kunskap och Analys. 
 

Bakgrund 
Konferenser hölls i januari och februari med förvaltningsledningen, samtliga rektorer vid skolor med 
åk 7-9 i kommunen och ledamöterna i arbetsutskottet. De var föranledda av att många av årets åk 9-
elevers höstterminsbetyg inte skulle räcka till för intagning på nationella program på gymnasieskolor-
na. Därtill kan läggas att, sedan det nuvarande betygssystemet infördes, varje år ett alltför stort antal 
elever inte blivit godkända - som regel över 10%. Konferenserna var givande. Sammanfattande 
protokoll fördes.  
 

Förvaltningsledningens förslag, projektet ”Kunskap och Analys”, kan sägas vara en åtgärd med effekt på längre 
sikt. Undertecknad anser att det är nödvändigt att även göra kostsiktiga insatser. Därför föreslog jag följande 
tilläggsattsatser: 
 

   att resten av barn- och ungdomsnämndens reserv för innevarande år används för kvalitetsförbätt-   
        rande åtgärder i blivande årskurs 9 och 
   att dessa medel fördelas till rektorsområdena proportionellt till antalet elever i samma   
        årskurs. 
 
Kvarvarande reserv torde inte var särskilt stor, men ger ändå möjligheter för rektorsområdena att 
vidta stödjande och stimulerande åtgärder. Jag anser det självklart att ytterligare medel avdelas i 
kommande internbudget för samma ändamål. Effekten av dessa insatser bör förhoppningsvis visa sig 
i berörd årskulls slutbetyg. 
 
Barn och ungdomsnämnden godtog icke dessa två tilläggsatser. Jag reserverar mig därför till förmån för eget 
förslag. 
 
 
Bo Palmgren (c)  
ledamot i barn- och ungdomsnämnden 
 

Skolans uppdrag framgår av skollagen och  
t.ex grundskolans första läroplan, lgr 62! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 Den genom samhällets försorg bedrivna undervis-  
 ningen av barn och ungdom, har till syfte att med-  
 dela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter   
 samt i samarbetet med hemmen främja elevernas  
 utveckling till harmoniska människor och till dug- 
 liga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. 
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 2006.250 617   
  

P Olsson § 63 
H Karlsson/ Förslag om ändrat huvudmannaskap för särvux 
Särskolan 
Utbildn.förv. Bakgrund 
Akten Särvux (särskolans vuxenutbildning) ingår idag i särskolans organisation, och lyder 
 under barn- och ungdomsnämnden. Kommunens övriga vuxenutbildning lyder under 
 utbildningsnämnden. Under flera år har diskussioner förts om hur utbyte och 
 samverkan mellan utbildningar för vuxna elever kan utvecklas.  

 
Behov av förändring 
Barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörningar är en heterogen grupp där 
förutsättningar och behov skiljer sig åt. Vuxna elever behöver kontakt med andra 
vuxna elever. Genom att integrera de olika vuxenutbildningarna så att de lyder under 
samma huvudman ges bättre förutsättningar till detta. Undervisning kan bedrivas i 
närliggande lokaler men också gemensamt, vilket ger möjligheter till samverkan, 
samarbete och utveckling av verksamheten. 
 
Utifrån förslag och önskemål från särvux:s personal har särskolans rektor samtalat 
med berörda förvaltningschefer om att överföra särvux till utbildningsförvaltningen. 
Diskussionerna har lett fram till ett förslag om att ändra huvudmannaskapet för 
särvux from läsåret 2006/07. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås uppdra till förvaltningschefen att förhandla 
med utbildningsförvaltningen om förslaget att huvudmannaskapet för särvux övergår 
till utbildningsnämnden.  
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till ovanstående föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta  
att     förvaltningschefen ges delegation att träffa överenskommelse om förändrat 
huvudmannaskap för särvux enligt ovan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens junisammanträde. 
-------------------   
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget  
 
att     ge förvaltningschefen delegation att träffa överenskommelse om förändrat 
huvudmannaskap för särvux enligt ovan. 
______________ 



 

  19 juni 2006  12 
 
 
  2006.251 617 
   

P Olsson § 64 
H Karlsson/ Förslag om start av estetiskt program i gymnasiesärskolan 
Särskolan 
Akten Bakgrund 

Gymnasiesärskolan erbjuder idag som nationellt program Hotell- och 
restaurangprogrammet. Härutöver erbjuds som specialutformat program 
Fastighetsprogrammet och Trädgårdsprogrammet samt som individuella program 
Yrkesträning och Verksamhetsträning. 
 
Behov av förändring 
För att kunna erbjuda ett bredare programutbud, som bättre stämmer överens med 
individernas förutsättningar och önskemål, föreslås inrättande av ytterligare ett 
nationellt program Estetiska programmet.  
Gymnasiesärskolan i Karlskrona erbjuder idag endast ett av åtta nationella program 
medan Skolverkets rekommendation är att kommunerna ska erbjuda flera av dem. 
 
Förslaget om förändring har diskuterats i tvärgrupper med personalen och är väl 
förankrat där, såväl som i särskolans samverkansgrupp. Både föräldrar och elever har 
inför gymnasievalet önskat fler möjligheter till programval. 
 
Skolledningen vid särskolan föreslår att det nationella programmet Estetiska 
programmet inrättas från och med höstterminen 2006.  
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till ovanstående föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
att  under förutsättning att det ryms inom särskolans ram, tillstyrka att Estetiska 
programmet inrättas på gymnasiesärskolan från hösten 2006. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fatta beslut i ärendet vid 
nämndens junisammanträde. 
------------------- 

 
 Propositionsordning 
 Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta  
 
att  under förutsättning att det ryms inom särskolans ram, tillstyrka att Estetiska 
programmet inrättas på gymnasiesärskolan från hösten 2006. 
 
_______________  
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P Olsson § 65 
S Ohlsson Förslag om flyttning av särskoleverksamhet till Rosenholm 
Rektor/  
Särskolan Bakgrund 
Tekn förvaltn. Sedan länge finns ett önskemål om en samlokalisering av särskolans enheter på  
A Westerlund Galaxen i Ramdala, Pluto på Gullberna och Panflöjten på Spandelstorp.  
H Franzén Verksamheternas önskan är att kunna arbeta mer individanpassat med möjlighet till  
Tekn nämnd flexibla grupperingar, kunna nyttja personalresurser och material bättre samt få 
Akten tillgång till mer anpassade lokaler. 

 
Förslag 
En möjlighet att förverkliga särskolans önskemål om samlokalisering finns nu på 
Rosenholmsområdet i nära anslutning till Rosenholmskolan, förskolan och arenan. 
För särskolan skulle detta ge en mycket bra möjlighet att utveckla verksamheterna 
för elever med  t ex autism, i en positiv miljö där många andra barn/ungdomar vistas 
och ha möjlighet att samverka och samnyttja många ytor och aktiviteter som 
finns/kommer att finnas i området. 
 
Förslaget innebär att särskolan flyttar till lokaler på våning två över de lokaler som 
den nya förskolan och den kommunala skolan ska finnas. Särskolans egna yta är 677 
m2 , därutöver tillkommer biytor. Förutom dessa ytor behöver särskolan också ha sin 
praktiska- och uteverksamhet i en mindre fastighet med tillhörande utemiljö för bl a 
odling. Denna byggnad ligger några hundra meter från själva skollokalen.  
Trädgårdsprogammet på gymnasiesärskolan och verksamhetsträningen på 
Solbackaskolan kommer också att nyttja denna praktiska del av Rosenholms 
särskola. Därmed kommer också  personalresurser och utrustning att nyttjas på ett 
effektivt sätt. 
Särskolan kommer också att nyttja ytor på den kommunala 7 – 9 skolan, bl a 
mediateket. 
 
Personal och föräldrar är positiva till förslaget. 
 
Lokalerna förhyrs av Vasallen AB. Årshyran beräknas till maximalt 1 100 000 
kronor per år. Kontraktslängd 10 år, med 9 månaders uppsägningstid och 3 års 
förlängningstid.  Lokalerna beräknas kunna stå färdiga vid årsskiftet 2006/2007 
vilket innebär att vårterminen 2007 startar i de nya lokalerna.  
Inför etableringen behövs vissa nya inventarier till en kostnad av 200 000 kronor. 
De lokaler som lämnas är Galaxen i Ramdala, Panflöjten  på Spandelstorp, Pluto på 
Gullberna Park, med hyror om totalt 1 350634 kronor. Detta innebär att årshyran för 
den nya särskolan på Rosenholm minskar med ca 250 000 kronor. 
(Under 2007 kommer en viss ”dubbelhyra” att betalas under uppsägningstiden av 
Pluto på Gullberna Park). 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   särskoleverksamheten  flyttas till Rosenholm enligt ovan redovisat förslag 
 
att  uppdra till tekniska förvaltningen att skriva kontrakt med Vasallen AB enligt 
ovan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens junisammanträde. 
 
--------------------------   
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att   särskoleverksamheten  flyttas till Rosenholm enligt ovan redovisat förslag 
 
att  uppdra till tekniska förvaltningen att skriva kontrakt med Vasallen AB enligt 
ovan. 
 
______________
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  2006.253 290 
 

P Olsson § 66 
S Ohlsson Etablering av förskola i Spandelstorp 
Tekn förv.  
Tekn nämnd Bakgrund 
A Westerlund Som tidigare redovisats i barn- och ungdomsnämnden är behovet av förskoleplatser 
H Franzén stort inför årsskiftet 2006/2007. I Spandelstorp/Hässlegårdsområdet ökar barnantalet 
Akten och behovet av fler förskoleplatser är stort. De provisoriska lokaler som använts för 
 förskoleverksamhet på Spandelstorpsgårds annex måste också ersättas. 

 
Förslag  
Genom förslaget att flytta särskolans verksamhet på Spandelstorp, Panflöjten, frigörs 
lokaler som är lämpliga att bygga om till förskolelokaler. Ytan är 450 m2 och kan 
göra om till tre förskoleavdelningar med ett mottagningskök. Lokalerna förhyrs av 
Karlskrona Hem och är kontrakterade fram till 2015-02-28 och nuvarande årshyra är 
985 855 kronor. Kostnaden för ombyggnaden medför en maximal hyresökning med 
464 630 kronor/år. Förskolan kan stå färdig för inflyttning i mars 2007. 
 
Inköp av inventarier till dessa tre nya förskoleavdelningar samt kök och personalytor 
beräknas till 375 000 kronor.  
 
Driftskostnader (exkl. hyreskostnad) för tre förskoleavdelningar är 3 x 1 400 000 
kronor = 4 200 000 kronor. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  etablera tre förskoleavdelningar på Spandelstorp enligt ovan redovisat förslag. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fatta beslut i ärendet vid 
nämndens junisammanträde. 
 
------------------ 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att  etablera tre förskoleavdelningar på Spandelstorp enligt ovan redovisat förslag. 
 
________________ 
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  206.254 290 
 

P Olsson § 67 
S Ohlsson Nya lokaler för förskoleverksamhet i Ramdala  
Tekn förv 
A Westerlund Bakgrund 
H Franzén I Ramdala finns sedan flera år tillbaka en privatägd villa som förhyrts av  
Tekn nämnd dagbarnvårdare i området. Hyresvärden har sagt upp kontraktet från årsskiftet  
Akten 2006/2007. En ny lokal för denna verksamhet måste iordningställas. 

 
Förslag  
Den yta som frigörs när Galaxens särskoleverksamhet flyttas till Rosenholm enligt 
tidigare beskrivet förslag, kan byggas om till två mindre förskoleavdelningar. Dessa 
avdelningar kan då inrymma dels den mindre förskoleavdelning som redan idag finns 
provisoriskt i en liten del av huset samt den verksamhet som idag bedrivs i dagbarn-
vårdarlokalen ”Äppelvillan”.  
En ombyggnad av fastigheten till två mindre förskoleavdelningar innebär endast en  
liten utökning av verksamheten, men ger redan befintlig verksamhet godkända och 
ändamålsenliga lokaler. 
 
Ombyggnaden av Galaxen till förskola innebär en årshyra på maximalt 713 400 
kronor. Kostnaden för den provisoriska förskolan är 42 180 kronor vilket innebär en 
hyresökning med ca 670 000 kronor per år. 
Hyreskontraktet och därmed hyran för nuvarande dagbarnvårdarlokal ”Äppelvillan” 
har personalen själva stått för. 
 
Ombyggnaden av Galaxen beräknas kunna stå klar i februari 2007. 
 
Utöver ovanstående beräknas inköp av inventarier till dessa två förskoleavdelningar 
samt kök och personalytor kosta 200 000 kronor. 
 
Driftskostnader för två förskoleavdelningar med ca 575 tim /avd är 2 320 000 kronor. 
Avgående kostnader för 550 dagbarnvårdartimmar 1 320 000 kronor och drift av 400  
förskoletimmar i provisorisk verksamhet 815 000 kronor = 2 135 000 kronor. Totalt 
ökad driftskostnad blir (exkl. hyreskostnad) 185 000 kronor. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att förhyra permanenta förskolelokaler i Ramdala enligt ovan redovisat förslag. 

 
 Beslutsförslag  

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



 

 19 juni 2006  17 
 
 
forts § 67 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att förhyra permanenta förskolelokaler i Ramdala enligt ovan redovisat förslag. 
 
______________ 
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P Olsson § 68 
S Petersson Begäran om höjning av matersättningsbidraget vid PRAO-perioder 
Y Hansson 
Rektorerna I skrivelse till barn- och ungdomsnämnden har Yngve Hansson, PRAO-samordnare  
Akten vid barn- och ungdomsförvaltningen, gjort framställan om att det ersättningsbelopp 
 som utbetalas till föräldrar vars barn inte kan äta på någon skola under sina PRAO-
 veckor skall höjas från 15 kronor till 30 kronor per lunch.  

 
Yngve Hansson framhåller i sin skrivelse att beloppet inte förändrats sedan mitten på 
80-talet och att det ersättningsbelopp som idag utbetalas inte på något sätt räcker till 
den lunch som betalas när eleverna äter utanför skolorna.  
 
Totalt har rektorsområdena under de senaste fyra åren i snitt utbetalat ca 30 000 
kronor per år i ersättning för luncher på annan matservering än skolmatsal. 
 
Eftersom ersättningsbeloppet per lunch föreslås fördubblas innebär detta att 
kostnaden beräknas uppgå till ca 60 000 kronor under kommande år. Barn- och 
ungdoms-förvaltningen föreslår ingen finansiering till justeringen då den kan ses som 
en marginell justering ur rektorsområdenas synvinkel och bör kunna inrymmas i 
områdenas totalbudget. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta i enlighet med detta 
 
att  ändra matersättningsbeloppet vid PRAO till 30 kronor per lunch samt 
 
att ändringen träder ikraft från och med läsåret 2006/2007. 
--------------------- 
 
Yrkanden 
Roland Andréasson (s) och Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
att  ändra matersättningsbeloppet vid PRAO till 30 kronor per lunch samt 
 
att ändringen träder ikraft från och med läsåret 2006/2007. 
 
______________  
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P Olsson § 69 
S Petersson Yttrande i mål 1165-05 angående laglighetsprövning    
Länsrätten 
Akten Länsrätten har begärt yttrande i mål 1165-05 Karl-Olof Nilsson och Maria Nilsson 

./. Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun angående laglighetsprövning 
enligt kommunallagen.  
 
I det yttrande som Maria Nilsson ingett till länsrätten ställs frågan vilka intäkter som 
har tagits hänsyn till vid framräkningen av nettokostnaden. 
Vidare ställs frågor angående beräkningsunderlaget och skolpliktskostnader. 
 
Förslag till yttrande 
I förslag till yttrande framgår att hänsyn har tagits till att den kommunala skol-
verksamheten till vissa delar är finansierad med intäkter som går utöver de av 
kommunfullmäktige anvisade medlen för skolverksamheten. 
Det är en typ av intäkter som är kopplade till specifika prestationer från de 
kommunala skolornas sida och de fristående skolorna skulle själva genom att utföra 
motsvarande prestationer kunna få motsvarande intäkter utöver det bidrag som 
erhålls från kommunen. 
Mot denna bakgrund menar kommunen att det är helt korrekt att med hänsyn till 
dessa intäkter reducera den kostnad per elev som skall ligga till grund för att 
bestämma storleken på bidraget till de fristående skolorna. Exempel på intäkter 
redovisas. 
 
Vad gäller beräkningsunderlaget klarlägger kommunen vissa troliga missförstånd. 
Maria Nilsson anser inte bidragsmodellen vara allmängiltig.  
Kommunen framhåller att bidragsmodellen kan anses allmängiltig om fler än en 
kommun använder denna och om kommunen använder sig av samma modell till alla  
fristående skolorna i kommunen, vilket är fallet i Karlskrona. Även Karlshamns 
kommun använder denna beräkningsmodell, vilket länsrätten godtagit och 
kammarrätten avvisat överklagande över.   
Bidraget är inte framräknat från budget året innan bidragsåret utan istället har 
kommunen valt att som grund för sin beräkning använda utfallet av budget, dvs vad  
skolan kostade i kommunen året innan bidragsåret. Kommunen har valt detta belopp 
som grund för att ge de fristående skolorna en så likvärdig resurstilldelning som det 
är möjligt i förhållande till de kommunala skolorna.  
Vad det gäller beräkningen av lokalkostnaderna är alla skolors lokalkostnader 
inberäknade. Den totala kostnaden för skollokaler i kommunen ligger till grund för 
den del av bidraget som är hänförligt till dessa kostnader. 

 
När det gäller att förklara den otydlighet som Maria Nilsson anser finns i de olika 
rubrikerna i modellen vill kommunen framhålla att hela modellen noga belysts och 
förklarats vid sammanträffande med representanter för de fristående skolorna och 
kommunala tjänstemännen.  
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Maria Nilsson hänvisar till skollagens bestämmelser om skolpliktskostnader 
och anser att kommunens beslut om 10 %  är en schablonmodell och strider mot 
skollagens bestämmelser.  
 
Kommunen anser att avdraget för den kommunala överkapaciteten som används i 
modellen ger en klar belysning av att kommunen inte använt sig av en 
schablonmodell. Kommunen har i sitt beslut bestämt att det maximala avdraget inte 
skall vara mer än 10 %, vilket inte kan ses som en schablon. 
 
I övrigt hänvisar kommunen till vad som anförts i det tidigare yttrandet. 
 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att lämna yttrande till Länsrätten i Blekinge i mål 1165-5, i enlighet med 
ovan redovisat förslag. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fatta beslut i ärendet vid 
nämndens junisammanträde. 
 
------------------ 

 
 Protokollsanteckning 
 Annicka Engblom (m) meddelar att borgerliga gruppen ej deltar i beslutet. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut   
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta 
 
att lämna yttrande till Länsrätten i Blekinge i mål 1165-5, i enlighet med 
ovan redovisat förslag. 
 
______________ 
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  2006.140 027 
P Olsson  
A Eklund § 70 
Utbildn förv Remissyttrande över Rektorsprogrammet – ett nationellt program för 
I Augustinsson- utbildning och stöd i rektorsfunktionen 
Svennergren 
Utbildnings- Myndigheten för skolutveckling har till regeringen överlämnat ett förslag på ett nytt 
o kulturdep. nationellt program för utbildning av rektorer. Programmet ska uppfylla tre krav.  
Akten Dessa skall 
 - överensstämma med intentioner i skolans styrsystem 
 - bidra till att utveckla effektivt ledarskap 

 - tillvarata lokala och individuella utvecklingskrav. 
Bakgrunden till förslaget är föranlett av behovet att öka kapaciteten i 
rektorsutbildningen, att anpassa innehållet till att rektors ansvar förändrats på ett 
antal områden samt att även befattningshavare med ledningsansvar för förskolan 
tillhör målgruppen. 
 
Förslaget till rektorsprogrammet är uppdelat i fem steg. 
*Steg ett är stöd i rekryteringsarbetet. Steget blir ett erbjudande till kommunen, där 
Myndigheten för skolutveckling ansvarar för samordning och genomförande. 
*Steg två, den första delen av grundutbildningen för rektorer, är en obligatorisk 
utbildning på ungefär 30 dagar under ett år för alla nytillträdda skolledare. Detta steg 
har fokus på rektor som myndighetsutövare och garant för elevers rättssäkerhet. Ska 
vara genomfört senast tre år efter rektors tillträde. 
* Steg tre är den andra delen av grundutbildningen. En tvåårig frivillig del som 
fokuserar på ledarskap och skolutveckling. Steget innehåller 20 internatdagar samt 
eget utvecklingsarbete på hemmaplan. 
* Steg fyra utgår från den enskilda kommunens eller den enskilda skolledarens behov 
av utvecklingsstöd. Detta steg kan beröra kommunens samtliga skolledare eller 
avgränsade grupper. 
* Steg fem innebär att rektorer som genomgått steg två och tre erbjuds en akademisk 
fördjupningsutbildning på mastersnivå (80p). 
 
Myndigheten menar i sitt förslag att den nationella och lokala nivån måste samverka 
kring utbildningsprogrammet för skolledare. Man vill introducera en 
”skolledningsdialog” mellan myndigheten för skolutveckling och kommunala 
företrädare. I dialogen ska både utbildningsinsatser för verksamma skolledare och 
rekryteringsutbildningar planeras.                  
 
Förslag till yttrande  
 
Sammanfattning 
Kommunens bedömning är att ett nytt förslag bör föregås av en utredning av hur väl 
fungerande rektorsutbildningen är, också ur ett kommunalt perspektiv. 
Ett fortsatt samarbete mellan stat och kommun är mycket positivt och viktigt. Lika 
viktigt är att båda parters intressen och synpunkter beaktas.  



 

 19 juni 2006  22 
 
 
forts § 70 
 
Förslaget fokuseras i stor utsträckning på studier för att utveckla rektors 
myndighetsroll. Rektors första tid i arbetet kommer, vad gäller fortbildning att helt 
fokuseras på myndighetsrollen. 
Det ligger i kommunernas intresse att ledarskap för skolutveckling, god 
personalvård,  omvärldsanalys samt förståelse för kommunal verksamhet och  
politiskt styrning, från början har en viktig plats  i fortbildningen.   
Förslaget har en rad goda intentioner och kopplingen till myndigheten för 
skolutveckling (MSU) har många fördelar. 
Det är positivt om MSU, efter en heltäckande analys av hur rektorsutbildningen 
fungerar återkommer med ett nytt förslag som tillgodoser de behov av förändring, 
som analysen visar. 
Av direktiven framgår att universitet och högskolor även fortsättningsvis ska vara 
huvudaktörer. Även detta bör tillgodoses i ett kommande förslag. 
Ett kommande förslag bör överväga att samordna innehållet i steg två och tre till en 
sex terminers sammanhållen utbildning, där man bygger upp rektors förståelse för 
myndighetsutövningen och utvecklar förmågan att hantera detta uppdrag samtidigt 
som man i en erfarenhetsbaserad och processinriktad ledarskapsdel stöder rektors 
utveckling avseende det personliga ledarskapet.  
 
Analys 
Förvaltningen redovisar även en analys av förslaget och de olika stegen. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna remissyttrandet. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet. 
 
______________ 
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 2005.171 608   
 

P Olsson § 71 
A Ottosson Utredning angående flexibla skollov i Karlskrona   
Kfm för känne- 
dom Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2005-08-31 lämnat yttrande och 
Akten beslutsförslag på motion angående flexibla skollov. I motionen yrkas att 
 förutsättningarna för ett flexibelt skollovssystem utreds och kostnadsberäknas.  

Barn- och ungdomsnämnden är positiv till att ge möjlighet för ökad service för 
kommuninnevånarna, men en ökad servicegrad måste ställas i relation till en 
bibehållen kostnadseffektiv organisation. Nämnden beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-10-27 ,§ 169, att bifalla motionen, viket innebär  
att  fullmäktige ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ett flexibelt skollov 
att   barn- och ungdomsförvaltningen tar fram kostnader för ett flexibelt skollov. 
 
I ärendet redovisas kontakter med Helsingborgs kommun som, efter ett par års 
försöksverksamhet, har infört flexibla skollov. Detta innebär att eleverna beviljas 
längre ledigheter endast under förutsättning att den ”missade skoltiden” tas igen 
under sportlov och/eller påsklov. Principen är att man ska ta igen de timmar man är 
borta från skolan. Det som eleverna erbjuds är skolgång med pedagogisk 
handledning. vid ett av rektorsområdets skolor. Vid behov anordnas skolskjuts dit. 
Skolmåltider tillhandahålls av fritidshemmet på skolan.  Det viktiga för Helsingborgs 
kommun är att eleverna får skolgång det antal timmar som skolförordningen säger.  
 
Några uppgifter om hur mycket extrakostnader som uppstått finns ännu inte. 
Möjligheten till flexibla skollov har dock inneburit extrakostnader för skjutsar och 
för lärare. 
 
Erfarenheter från Helsingborg visar att ansökningar om ledighet ökade när flexibla 
skollov infördes och föräldrarna informerades om möjligheten. Under år 2005 var det 
10-12 elever och år 2006 c:a 30 elever som nyttjade möjligheten till flexibla skollov. 
 
Införande av flexibla skollov har mottagits både positivt och negativt. Flertalet elever 
tycker det är positivt, medan många föräldrar är negativa till den villkorade ledig-
heten. De menar att rätten till ledighet finns i lagen. Tillgången till lärare som vill 
arbeta under loven är god. 
  
Rätten till ledighet regleras i skollagen. Omfattningen preciseras i grundskole-
förordningen och får omfatta sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår 
För Karlskronas del har rektor härutöver delegation från barn- och ungdomsnämnden 
att bevilja ytterligare ledighet om det finns synnerliga skäl. I dessa fall får eleverna 
med sig arbetsuppgifter, som anknyter till de områden som läses när eleven är borta.  
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Flexibla lov i Karlskrona 
Idag är det ett begränsat antal elever som begär ledighet i motionens anda. Ett skäl 
kan vara att möjlighet till flexibla skollov per definition inte finns och att den därför 
inte efterfrågas. Under år 2005 anmäldes att 28 elever beviljats ledighet som innebar 
att de totalt varit lediga fler än 10 dagar.  
 
Utifrån de erfarenheter förvaltningen har är det inte möjligt att konsekvensbeskriva 
ett eventuellt införande av flexibla lov i Karlskronas grundskolor.  
Exempel på frågeställningar som måste besvaras är: 
- Ska elever erbjudas ersättningsundervisning eller ska ledigheten villkoras med 
 skolgång under loven? 
- Vad ska ersättningsundervisningen erbjuda?  
- Föräldrarnas ansvar för att eleverna kommer till skolan? 
- Ev behov av skolskjuts? 
- Ev lunchservering? 
- Ev halvdagsundervisning? 
- Rekrytering av lärare? 
- Ev samarbete med supportskolan? 
- m m. 
 
Förslag 
För att fullfölja uppdraget, som motionen om flexibla skollov omfattade, föreslås att 
barn- och ungdomsförvaltningen genomför försöksverksamhet med flexibla skollov. 
Minst två rektorsområden föreslås ingå i försöksverksamheten under läsåret 2006/07. 
De deltagande enheterna bör omfatta såväl glesbygd som tätort.  
 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 

 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra försöksverksamhet med flexibla 
 skollov i enlighet med ovan redovisat förslag. 
 

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

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

 
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra försöksverksamhet med flexibla 
skollov i enlighet med ovan redovisat förslag. 
 
________________ 
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§ 72  
Förslag om ändrat datum för nämndens augustisammanträde 
 
Ordföranden föreslår att nämndens augustisammanträde flyttas från den 30 augusti 
till måndagen den 28 augusti. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag 
 
att barn- och ungdomsnämndens sammanträde i augusti skall äga rum måndagen 
den 28 augusti kl 10.00. Sammanträdeslokal blir Länsstyrelsen, Blekingesalen. 
 
______________ 
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§ 73 
Övriga ärenden 
 
1. Kulturutbudet för eleverna i barn- och ungdomsnämndens verksamheter  
 
Marcel Abedini (mp) tar upp frågan om kulturutbudet för eleverna i nämndens 
verksamheter och i vilken omfattning det erbjuds barnen. 
 
___________ 
 
2. Budget 2007 och planer 2008-2009 
 
Stefan Petersson meddelar att rubr ärende kommer att beredas vid nämndens 
augustisammanträde.  
 
____________ 
 

P Olsson 3. Friskolor i framtiden 
S Ohlsson 
 Annicka Engblom (m) ställer frågan hur många friskolor som kontaktat förvaltningen 
 inför en ev etablering i Karlskrona. 

 
Förvaltningschefen och Solvig Ohlsson redovisar dagsläget. 
 
______________ 
 

P Olsson 4. Ev indragna lärartjänster 
E M-Larsson 
I Bergström Frågor ställs angående ev indragna lärartjänster inför höstterminen 2006. 

 
Förvaltningschefen och Eva Magnusson-Larsson meddelar att redovisning 
kommer att ske i augusti-september både till samverkansgruppen och nämnden. 
 
______________ 
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§ 74 
Meddelanden    
 
Kommunstyrelsen  2006.141 061 
 § 70 
 Taxor för kommunarkivets tjänster 
 
Kommunstyrelsen  2006.240 881 
 § 119 
 Förslag till förstudie av nytt stadsbibliotek 
 i Karlskrona 
 
Kommunstyrelsen 2004.419 290 
 § 120  
 Projekteringstillstånd för ny förskola i 
 Spjutsbygd 
 
Kommunstyrelsen  2005.492 291 
 § 121 
 Projekteringstillstånd för ombyggnad av 
 Rosenfeldtskolan till F-5/6 skola 
 
Kommunstyrelsen 2005.492 291 
 § 122 
 Projekteringstillstånd för ombyggnad av Ehren- 
 svärdska gymnasiet till 6/7-9 skola 
 
Kommunstyrelsen 2005.326 009 
 § 129 
 Uppföljning av Volontärbyrån 
 
Kommunstyrelsen 2005.501 042 
 § 131 
 Delårsbokslut för Karlskrona kommun, 
 Moderbolagskoncernen samt sammanställd 
 redovisning, den 30 april 2006. 
 
Kommunstyrelsen 2006.240 881 
 § 138 
 Kommunala val 
 Kommunstyrelsen utser styrgrupp för för- 
 studie av nytt stadsbibliotek 
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Kommunfullmäktige  2005.101 102 
 § 76 
 Avsägelser av kommunala uppdrag. 
 Andreas Reinholdson har avsagt sig uppdraget 
 som ledamot i barn- och ungdomsnämnden för 
 kristdemokraterna 
 
Kommunfullmäktige  2005.101 102  
 § 77 
 Kommunala val 
 Fullmäktige utser Daniel Jusinski (kd) till 
 ledamot efter Andreas Reinholdson. 
 
Kommunfullmäktige  2004.210 042 
 § 80 
 Revisionsberättelse år 2005 och beslut om 
 ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna 
 och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
 
Karlskrona kommun 2004.210 042 
Revisionen Revisionsberättelse för år 2005 
 
Kommunfullmäktige 2004.210 042 
 § 81 
 Årsredovisning år 2005 för Karlskrona kommun 
 
Skolverket 2006.184 631 
 Angående inspektion av friskolorna Galären och 
 Svettpärlan 
 
Arbetsmiljöverket 2006.68 026 
 Avslutande av ärende angående inspektion av 
 hur förvaltningen hanterar den psykosociala 
 arbetsmiljön avseende skolledare i Karlskrona 
 kommun 
 
Till samhällsbyggnads- 2006.44 214 
förvaltningen Yttrande under granskningsskedet av detaljplan 
 för Kronärtskockan 4, Lyckeby 
 
Till samhällsbyggnads- 2006.45 214 
förvaltningen Yttrande under samrådsskedet över detaljplan 
 för Karlskrona 5:10, Vämöstrand 
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Till samhällsbyggnads- 2006.204 214 
förvaltningen Yttrande under granskningsskedet över 
 detaljplan för Jämjö 6:1, seniorboende 
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde den 25 januari 2006  
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde den 15 mars 2006  
 
Lokala styrelsen Sturköskolan Protokoll från sammanträde den 19 april 2006 
 
------------------ 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till 
protokollet. 
 
_____________ 
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§ 75 
Tack och sommarhälsningar 
 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett bra samarbete 
under vårterminen. Ordföranden önskar samtliga ett långt och trevligt 
sommaruppehåll och ser fram emot en spännande politisk debatt i valrörelsen. 
 
Ordföranden hälsar även via förvaltningschefen all personal en skön sommar. 
 
Annicka Engblom tackar på ledamöternas vägnar för ett givande och trevligt 
samarbete och önskar ordföranden och hans familj en skön sommar. 
 
Förvaltningschefen tackar ordföranden och nämnd på personalens vägnar 
och önskar alla en fin sommar. 
 
_____________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 28 augusti 2006 
 
§ 76 Aktuell information 
 1. Välkommen  
 2. Rektorsorganisationen 
 3. Redovisning av sjuktal 
 
§ 77 Delegeringsärenden  
 
§ 78 Budget 2006 och planer 2007-2008 
 
§ 79 Etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem enligt skollagen 
 
§ 80 Begäran om ökat lokalbidrag till förskolan Tant Grön i Kättilsmåla 
 
§ 81 Lokaler för förskoleverksamhet i Spjutsbygd 
 
§ 82 Etablering av ny förskola i Nättraby, Folkets Park 
 
§ 83 Etablering av förskola på Trossö, Adlersten 
 
§ 84 Etablering av ny förskola på Gullberna Park 
 
§ 85 Yttrande över ansökan om godkännande och rätt till bidrag för 
 fristående förskoleklass och grundskola – Piggelinen 
 
§ 86 Yttrande till Länsrätten i mål 607-6 angående laglighetsprövning 
 av beslut avseende särskilda resurser 
 
§ 87 Yttrande till Länsrätten i mål 608-06 angående laglighetsprövning 
 av beslut avseende särskilda resurser 
 
§ 88 Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden år 2007 
 
§ 89 Val av kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan 
 och Tant Grön personalkooperativ 
 
§ 90 Övriga ärenden 
 1. Tillsättning av rektorstjänst i Spandelstorp 
 
§ 91 Meddelanden 
 
________________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Länsstyrelsen, Blekingesalen 
 kl 10.00 – 16.48  
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande fr o m kl 10.25 

 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s) fr o m kl 13.30 beslutssammanträdet 

 Eva-Britt Dahlström (s) 
 André Gustavsson (s)  
 Jeanette Petersson (s) 
 Johan Elofsson (m) t o m beslutssammanträdet § 78 (kl 14.30)  

 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Daniel Jusinski (kd) 
 Bo Palmgren (c)  
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 Marcel Abedini (mp) 
Tjänstgörande ersättare Mats Fagerlund (s) 
 Margareta Olin-Mattsson (c) 
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Kurt Edvinsson kanslichef 
 Henrik Lindgren kanslichef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Övriga närvarande Evy Sareklint miljöinspektör 
 
Utses att justera Eva-Britt Dahlström   
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-09-06 kl 13.00   
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 76 - 91 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-09-07 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 76 
Aktuell information 
 

H Lindgren 1. Välkommen 
 
Ordföranden hälsar Henrik Lindgren välkommen som efterträdare på 
kanslichefstjänsten. 
 

P Olsson 2. Rektorsorganisationen 
 
Förvaltningschefen informerar om förändringar i rektorsorganisationen sedan     
barn- och ungdomsnämndens sammanträde i juni.  
 
Johan Johansson har tillträtt som rektor i Nättraby.  
Henrik Johansson kommer att vikariera för Bertil Karlsson Flood under tre 
månader höstterminen 2006. 
Trossö-Wämö rektorsområden skall fundera kring innehållet i en rektorstjänst 
i området. 
I Rödeby kommer Gutte Wilson mer att ha inriktning på förskolan. 
Gunnar de Scharengrad har tillträtt som rektor i Rödeby med ansvarsområde 
år 1-6.  
Maria Aringer är ledningsresurs i Rödeby. 
Inför nästa budgetår finns önskemål om inrättande av ytterligare en rektorstjänst 
i Rödeby.  
I Spandelstorp finns förslag framtaget angående tillsättning av rektorstjänst (se § 90). 
Magnus Hjort, Jämjö östra rektorsområde har börjat arbeta 75 % och resterande 25 % 
upprätthålles av Boel Forslund.  
Vikariat för Henrik Lindgren har utlysts och intervjuer kommer att ske 
den 29 augusti och/eller 6 september. 
 
En sammanställning över rektorer, rektorsassistenter och intendenter samt respektive 
ansvarsområde utdelas. 
 
_______________ 
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                                                                                                   2006.106 026                
3. Redovisning av sjuktal 
 
Eva Magnusson Larsson redovisar sjuktalen inom förvaltningen. Redovisningen 
omfattar år 2002 t o m juni månad 2006. Liksom tidigare redovisningar framgår det 
att sjukdagarna per anställd och månad fortsätter att sjunka. Förvaltningen har gjort 
stora insatser på att kartlägga riskgrupper och sätta in olika åtgärder.  
 
Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att satsa på förebyggande åtgärder för 
att minska sjuktalen. Bl a har 20 hälsoinspiratörer utbildats. 
 
I september kommer en utförligare redovisning av sjuktalen att lämnas till nämnden.  
 
_______________ 
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 § 77 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om förordnande av tf förvaltningschef under 2006.262 023 
tiden 22 juni – 21 juli 2006. 
 
Beslut om lönetillägg som övergripande ansvarig för 2006.3 024 
verksamheten vid Nättraby kunskapscentrum under 
tiden 31 juli 2006 och längst t o m 30 november 2006. 
 
Fortsatt lönetillägg under tiden 27 juni – 30 juli 2006 2006.3 024 
för uppdraget som vik samordnande rektor i Jämjö 
samverkansområde. 
 
Fortsatt lönetillägg under tiden 27 juni – 30 juli 2006  2006.3 024 
för uppdraget som vik samordnande rektor i Jämjö 
samverkansområde. 
 
Fortsatt lönetillägg under tiden 15 juni – 31 juli 2006  2006.3 024 
för tjänstgöring som vik rektor 25 % vid Rödeby 
rektorsområde. 
 
Förordnande som vik rektor 25 %  inom Jämjö östra  2006.278 023 
rektorsområde fr o m den 14 augusti dock längst t o m  
27 oktober 2006. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor  2006.3 024 
25 % inom Jämjö rektorsområde fr o m den 14 augusti 
dock längst t o m den 27 oktober 2006. 
 
Fortsatt lönetillägg för arbete med Skolportalen 2006.3 024 
under tiden 1 juli – 31 december 2006. 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare vid 2006.3 024 
Vedebyskolan under tiden 1 juli – 31 december 2006. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid 2006.3 024 
Wämöskolan under tiden 17 augusti 2006 – 31 mars  
2007.  
 
Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid 2006.3 024 
Nättrabyskolan under tiden 16 augusti 2006 – 31 mars 
2007. 
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Fortsatt lönetillägg för planerings- och schemaarbete 2006.3 024 
under tiden 1 augusti – 31 december 2006 vid  
Wämöskolan. 
 
Fortsatt lönetillägg för planerings- och schemaarbete 2006.3 024 
under tiden 1 augusti – 31 december 2006 vid  
Wämöskolan. 
 
Fortsatt lönetillägg för särskilt elevuppdrag under 2006.3 024 
tiden 1 juli – 31 december 2006 vid Vedebyskolan. 
 
Fortsatt lönetillägg för planerings- och schemaarbete 2006.3 024 
under tiden 1 juli – 31 december 2006 vid Tullskolan. 
 
Fortsatt lönetillägg för ökat ansvar vid Smörblommans 2006.3 024 
förskola under tiden 1 – 30 juni 2006. 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samverkansansvarig 2006.3 024 
vid Gullberna förskola under tiden 1 – 30 juni 2006. 
 
Beslut om engångsbelopp för arbete med schemalägg- 2006.3 024 
ning vid Rödebyskolan läsåret 2006/2007.  
 
Beslut om engångsbelopp för arbete med schemalägg- 2006.3 024 
ning vid Rödebyskolan läsåret 2006/2007.  
 
Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid 2006.3 024 
Nättrabyskolan under tiden 16 augusti 2006 – 
31 mars 2007. 
 
Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid 2006.3 024 
Nättrabyskolan under tiden 16 augusti 2006 – 
31 mars 2007. 
 
Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid 2006.3 024 
Nättrabyskolan under tiden 16 augusti – 22 december  
2006. 
 
Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid 2006.3 024 
Nättrabyskolan under tiden 16 augusti 2006 – 
31 mars 2007. 
 
Lönetillägg för studie- och yrkesvägledning för Rosen- 2006.3 024 
holmsskolans elever under tiden 1 juni 2006 – 
28 februari 2007. 
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Beslut om dispens från 1-årsregeln vid placering i 2006.313 606 
förskoleverksamhet. 
 
Fortsatt förordnande som vik rektor 25 % inom 2006.150 023 
Rödeby rektorsområde fr o m 15 juni 2006, dock 
längst t o m 31 juli 2006.  
 
Ledighet beviljad för elev i Sunna rektorsområde  
under tiden 27 november 2006 – 6 januari 2007. 
 
Ledighet beviljad för elev i Sunna rektorsområde  
under tiden 7 – 14 juni 2006. 
 
Anpassad studiegång för 10 elever i Sunna rektorsområde  
 fr o m den 8 januari 2006 och tillsvidare 
 
Ledighet beviljad för elev i klass 3 och elev i förskole-  
klass i Nättraby rektorsområde under tiden 25 augusti –  
8 september 2006. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2006.223 042 

P Olsson § 78 
S Petersson Budget 2006 och planer för 2007-2008 
Kommunstyr. 
Akten Förutsättningar 
 Grundförutsättningar i budgetdirektiven från kommunfullmäktige är att de 
 ekonomiska ramar som tilldelats nämnden i den av fullmäktige beslutade 
 treårsbudgeten för 2006-2008, också skall gälla som underlag för arbetet med 
 treårsbudgeten 2007-2009.  
 

Nämnden skall lämna ett grundförslag till budget som ryms inom den ekonomiska 
ram som nämnden tilldelats. Om nämnden gör bedömningen att grundförslaget till 
budget inte kan tillgodose de mål som kommunfullmäktige beslutat om eller 
nationella mål, skall nämnden ange hur målsättningarna bör förändras för att 
anpassas till medelstilldelningen samt vilka ytterligare tillskott som skulle vara 
erforderliga för att gällande målsättningar skall uppfyllas. 
 
Dessutom har nämnden rätt att i undantagsfall lämna ett tilläggsförslag med 
eventuella (högt) prioriterade åtgärder som ej kunnat rymmas inom ramen. 
Åtgärder som  bedöms vara ofrånkomliga skall ingå i grundförslaget. Nämnden skall 
i grundförslaget beakta de ekonomiska konsekvenserna av volymförändringar på 
grund av demografiska förändringar. 
Nämnden lämnar tilläggsyrkanden avseende 
- förskoleutbyggnad 2007 
- helårseffekter av utbyggnaden 2006 som inte ryms inom avsatta reserver 
- hyresökningar, som följd av stora investeringar i köken pga förskoleutbyggnaden 
 och som följd av ökade myndighetskrav och uppskjutet underhåll i kök och andra 
 lokaler 
- extra tillskott för att motverka effekter av elevminskning 
- ökade skolskjutskostnader till följd av Blekingentrafikens upphandling. 
 
Budgetdirektiven omfattar också ett antal att-satser med uppdrag som skall klaras 
inom den tilldelade budgetramen. Barn- och ungdomsnämnden berörs främst av att-
satserna 21, 22 och 23. Förvaltningen redovisar på vilket sätt kraven i attsatserna 
beaktas. 
 
Budgetförslag 
Budgeten omsluter för närvarande ca 900 Mkr, varav kommunbidraget utgör ca  
813 Mkr. Detta efter extra tillskott av medel från reserv för förskoleutbyggnad. 
 
Bokslutet för 2005 uppvisade ett positivt resultat om 1,6 Mkr. Årets första 
budgetuppföljning 2006-02-28  samt delårsbokslut 2006-04-30 visar på en budget  
i balans.  
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Volym- och efterfrågeförändringar redovisas, dels befolkningsprognos för åren 2005-
2015 och dels ökning/minskning i förhållande till 2005. 
Prognos över antalet elever i grundskolan, efterfrågan och volymförändringar samt 
prognos för elevutvecklingen i friskolor t o m år 2009 redovisas. 
 

Kommentarer 
Kommentarer ges till verksamheterna: 

- Förskoleverksamhet 
- Grundskola 
- Fritidshem 
- Särskola 
- Utveckling-förnyelse; kvalitetsarbetet,  kunskapsmål, språkutveckling, lärarrollen  
- Personal; fortsatt satsning på sänkta sjuktal, bl a hälsoinspiratörer, friskvårdstimme, 
  Möjligheternas Hus, rekrytering, personalförsörjning, fortbildning och ledartäthet 
- Informationsteknik  

 Verksamhetsmål av större ekonomisk betydelse 
 Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till mått och mål för barn- 
 och ungdomsnämnden  enligt följande 
 -  Andelen nyplacerade barn, uttryckts i %, placerade i förskoleverksamhet inom 
   4 månader efter det att barnet blivit uppsatt i gällande kö. Målet för detta mått skall  
  vara att inga barn skall stå utan förskoleplats, efter det att barnet stått i kö i 4  
  månader. 
 
 - Kostnad per behörig elev till gymnasiestudier. Såväl kostnad per elev som andel 
  behöriga finns i offentlig statistik och kan därmed jämföras med andra kommuner. 
  Det mål nämnden vill sätta upp med detta mått är att genomsnittskostnaden per 
  behörig elev inte skall överstiga den genomsnittskostnad som räknats fram för en 
  elev i år 9. 
 
 Planering inför 2008-2009 
 Nyckelord inför 2008-2009 är förbättring av kunskapsresultat, kvalitetsutveckling, 
 skolutveckling kopplad till lokalprojekt, anpassning till demografisk utveckling och 
 lägre hälsotal. 
 
 Anpassning av skolytor till förskoleytor har skett. I samverkan med berörda parter   
 har arbetet med att förebygga och minska skadegörelse, inbrott och stölder utvecklats 
 under 2006. Under 2007 skall arbetet med att koppla del av hyran till de insatser som 
 görs påbörjas och under 2008-2009 kommer decentraliserat lokalansvar att vara ett 
 utvecklingsområde. 
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 Sammanfattning 

Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2006. 
Budgeten präglas av en vilja till omfattande utbyggnad av förskola, positiv 
skolutveckling kopplat till lokalprojekt, fokus på och åtgärder för bättre kunskaps- 
och betygsresultat, kvalitetsutveckling, hälsofrämjande arbete, men också i 
grundförslaget, av ekonomisk anpassning som gör att kvaliteten i grundskola och 
arbetsmiljö riskerar att försämras. 
 
Till budgeten fogas flera tilläggsyrkande som möjliggör god förskoleverksamhet för 
alla barn i Karlskrona, långsiktiga förbättringar inom mathanteringen och arbetsmiljö 
samt att kvaliteten i skolan inte riskeras. 
År 2007 omfattar tilläggsförslagen 24,8 Mkr, år 2008 26,8 Mkr och år 2009 
30,3 Mkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
  
att  godkänna och till kommunstyrelsen överlämna ovanstående förslag till budget 
för år 2007 och planer för 2008-2009.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde.  
 
------------------------  
 
Revidering 
Förvaltningschefen redovisar ett reviderat tjänstemannaförslag avseende 
verksamhetsmål av större ekonomisk betydelse enligt nedan: 
• Mål: Inga barn skall vara utan förskoleplats efter det att barnet stått i kö i 4 
månader. 
• Mått: Andelen nyplacerade barn, uttryckt i %, placerade i förskoleverksamhet 
inom 4 månader efter det att barnet blivit uppsatt i gällande kö. 
 
• Mål: Alla elever skall vara behöriga till gymnasiestudier efter år 9 i grundskolan 
• Mått: Andelen behöriga elever samt kostnad per behörig elev till 
gymnasiestudier. Såväl kostnad per elev som andel behöriga finns i offentlig statistik 
och kan därmed jämföras med andra kommuner.   

 
Yrkanden 

 Annicka Engblom (m) redovisar Alliansens förslag till budget för barn- och 
 ungdomsnämnden 2007 och planer för 2008-2009 samt yrkar bifall till densamma. 

 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till det reviderade tjänstemannaförslaget 
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Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, dels det reviderade tjänstemanna- 
förslaget och dels Alliansens förslag.  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med det reviderade tjänstemanna-
förslaget. 
 
Votering 
Annicka Engblom (m) begär votering. 
 
Voteringsproposition 
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder det reviderade 
tjänstemannaförslaget röstar ja, den som biträder 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), Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Mats Fagerlund (s). 
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson 
(fp), Daniel Jusinski (kd), Bo Palmgren (c) och Margareta Olin-Mattsson (c). 
Följande avstår: Marcel Abedini (mp). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 avstår-röst  
beslutat i enlighet med det reviderade tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat 
  
att  godkänna och till kommunstyrelsen överlämna ovanstående förslag till budget 
för år 2007 och planer för 2008-2009.  
 
Reservation 
Alliansen lämnar skriftlig reservation till förmån för eget förslag vilket bifogas 
protokollet. 
 
Särskilt yttrande 
Marcel Abedini (mp) avser att lämna särskilt yttrande. 
 
_____________ 
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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.  
 
Från och med den 1 juli 2006 trädde en ny lag om etableringsfrihet för fristående förskolor i kraft. 
Lagen kommer att ge barn och föräldrar tillgång till både ett ökat utbud och en ökad mångfald av 
förskolor och inte minst större möjlighet att finna en verksamhet som passar det egna barnet, 
socialt och pedagogiskt. Lagen kommer också att ge bättre möjligheter för förskolans lärare att 
förverkliga sina pedagogiska idéer och finna alternativa arbetsgivare. 
 
För att kunna möjliggöra valfrihet behövs ett annat sätt att fördela resurserna till barnomsorgen. 
Vi i Alliansen vill därför införa en barnomsorgspeng där resurserna går direkt till den anordnare av 
barnomsorg som föräldrar och barn valt istället för att ta onödiga omvägar.  Syftet är att kunna 
erbjuda både valfrihet och direktinflytande inom barnomsorgen samt förenkla och förtydliga 
medelstilldelningen. Syftet är också att komma ifrån fokuseringen på ett visst antal producerade 
timmar per avdelning och istället forma verksamheten utifrån det faktiska barnantalet. 

 

Barnomsorgspengen ska täcka samtliga kostnader för fastighet, personal, mat, blöjor mm. samt 
kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Lång erfarenhet av denna resursfördelning har man i 
ett flertal borgerligt styrda kommuner, där nöjdheten bland både barn, föräldrar och personal är i 
det närmaste total. Varför ska vi i Karlskrona vara sämre? 
 

• Vi föreslår att barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att till nämndens 
sammanträde i maj 2007 ta fram underlag om införande av barnomsorgspeng 

 
Under det senaste decenniet har antalet dagbarnvårdare kraftigt sjunkit i kommunen. Vi i 
Alliansen ser med oro på denna utveckling, eftersom dagbarnvårdare utgör en mycket viktig del i 
det valfrihetsutbud vi vill se erbjudas föräldrarna i kommunen. För att stimulera till fler  



familjedaghem vill Alliansen öppna möjligheten för föräldrar att verka som dagbarnvårdare under 
förutsättning att man tar emot minst ett utomstående barn i sin barngrupp. 
 

• Vi uppdrar åt barn- och ungdomsförvaltningen att till nämndens sammanträde i 
maj presentera ett förslag till regler, utbildning och ersättning för vård av eget 
barn vid samtidig omsorg om minst ett utomstående 

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 kunskaper 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 
Alliansens skolpolitik är 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. För de niondeklassare som lämnade 
grundskolan våren 2006 kan vi notera det lägsta meritvärdet hittills. 
 
Tabell 1 

Genomsnittligt 
meritvärde 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Riket 201,2 202,1 202,9 202,9 204,5 205,4 206,9 206,3 
Karlskrona kommun 203,6 202,6 200,7 199,1 197,2 200,6 200,4 195,6 
varav friskolorna 224,2 227,3 225,7 227,5 227,7 222,3 225,9 229,7 
 
* 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. 
Majoriteten väljer nu dessutom att lägga stora resurser på skolprojektet Trossöskolan, en i 
Alliansens ögon felprioriterad satsning utan förankring bland varken personal, föräldrar eller 
elever. Det negativa gapet mellan kommunens totala bidrag per elev och den genomsnittliga 
medelstilldelningen är för stort för att vara acceptabelt. (se tabell 2). 
 
 



Tabell 2 
Totalkostnad (kr/elev) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Riket 53.400 55.300 59.200 62.500 64.700 67.300 
Karlskrona kommun 48.300 50.000 52.400 54.600 57.200 61.400 
Differens -5.100 -5.300 -6.800 -7.900 -7.500 -5.900 
 
Detta innefattar även de tilldelade medel som avser undervisningskostnader och som alltså direkt 
påverkar den enskilde eleven (se tabell 3). I den föreslagna budgetskrivningen aviseras 
ytterligare neddragningar. Vi i Alliansen menar att det måste vara tvärtom - det behövs 
satsningar inom skolan. Vid ett maktskifte i valet 2006 kommer beslutet om 
Tullskolan/Wämöskolan/Trossöskolan att rivas upp. 

 
Tabell 3 
Undervisningskostnad 
(kr/elev) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Riket 26.500 27.800 29.900 32.100 33.200 34.600 
Karlskrona kommun 25.300 26.300 28.100 28.900 30.100 32.100 
Differens -1.200 -1.500 -1.800 -3.200 -3.100 -2.500 
 

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 juli 2007 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 2007 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 2006. 

 
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. 
 
Allianspartierna har under en längre tid begärt en redovisning av det samlade renoveringsbehovet 
av kommunens barnomsorgs- och skollokaler. Trots att en sådan redovisning utlovats har en 
översikt av det eftersatta arbetsmiljöarbetet inte kunnat presenteras.  
 
 

• Alliansen föreslår således att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att 
göra en inventering av upprustningsbehovet av de lokaler som den kommunala 
verksamheten nyttjar och redovisa resultatet vid nämndens aprilsammanträde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. Allians för 
Karlskrona 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 ökade resurser 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) 
 
 
Daniel Jusinski (kd)    Bo Palmgren (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Undertecknade yrkar att Barn- och Ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa en 

barnomsorgspeng med början från den 1 juli 2007 
 
2. att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att till nämndens sammanträde i maj 

2007 presentera ett förslag till regler, utbildning och ersättning för vård av eget barn 
vid samtidig omsorg om minst ett utomstående 

 
3. att    uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att från och med den 1 januari 2007 

särredovisa kostnaderna för grundskolan respektive barnomsorgen. 
 
 
4. att barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att göra en inventering av 

upprustningsbehovet av de lokaler som den kommunala verksamheten nyttjar och 
redovisa resultatet vid nämndens sammanträde i april 2007 

 
5. att utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en effektivare organisationsstruktur 

innefattande ledning och administration enligt Alliansens förslag 
 
6. att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att med början 

från den 1 juli 2007 införa en skolpeng enligt Alliansens förslag 
 
7. att uppdra åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som föranleds av 

Alliansens förslag 
 
8. att i övrigt bifalla förvaltningens förslag  
 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
 2007 2008 2009 

Summa tilläggsförslag 
-24.800 -33.500 -34.000 
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P Olsson § 79 
A Ottosson Etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem enligt skollagen 
Akten 

From 2006-07-01 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§ avseende 
etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem enligt följande: 
13 § : Jämfört med tidigare ändras paragrafens lydelse så att stycket om kommunens 
möjlighet att meddela tillstånd tills vidare eller för viss tid tas bort. Huvudregeln ska 
nu vara att tillstånd löper tills vidare om det inte av ansökan framkommer annat. 
 
14 § : Här anges förutsättningarna för godkännande av enskild huvudman som vill 
bedriva förskola eller fritidshem. Kommunen är skyldig att lämna ett godkännande 
om de krav som anges i skollagen är uppfyllda. Tidigare lydelse var ”kommunen får 
lämna tillstånd”. 
 
17 § : I första stycket anges att kommunen ska ge bidrag till enskild verksamhet, som 
fått tillstånd enligt 14 §, och i övrigt uppfyller skollagens krav. 
Andra stycket anger att kommunen inte ska vara skyldig att betala bidrag om 
verksamheten innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i 
kommunen. 
 
Ovanstående innebär att rutiner vid tillståndsgivning och vid beslut om bidrag måste 
ändras för att anpassas till gällande lag. 
Bilaga 1 ”Enskild förskola och enskilt fritidshem” beskriver vad som gäller för 
enskild verksamhet enligt skollagen samt vid handläggning inför beslut om tillstånd 
och beslut om bidrag. 
Bilaga 2 ”Kvalitetskrav vid etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem i 
Karlskrona kommun” redovisar de kvalitetskrav barn- och ungdomsnämnden ställer 
på enskild verksamhet och som vägs in vid bedömning om tillstånd ska meddelas 
eller inte. 
Bilaga 3 ”Ansökan om bidrag för enskild förskola och enskilt fritidshem enligt 2a 
kap 17§ skollagen” beskriver vad som gäller för bidrag till enskild förskola och 
enskilt fritidshem. 
 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  vad som anges i bilaga 1 ”Enskild förskola och enskilt fritidshem” ska gälla för 
enskild förskola och enskilt fritidshem i Karlskrona, 

 
att  vad som anges i bilaga 2 ”Kvalitetskrav vid etablering av enskild förskola och 
enskilt  fritidshem i Karlskrona kommun” ska gälla vid tillståndsgivning för enskild 
förskola och enskilt fritidshem, 
 



 28 augusti 2006  12 
    
 
 
forts § 79 
 
att  vad som anges i bilaga 3 ”Ansökan om bidrag för enskild förskola och enskilt 
fritidshem” ska gälla samt  
 
att  de av barn- och ungdomsnämnden tidigare beslutade ”Förutsättningar och 
villkor vid start av  enskild verksamhet; föräldrakooperativ”, upphör att gälla. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
 
----------------------   
 
Yrkanden 
Annicka Engblom (m) yrkar på Alliansens vägnar en ändring i bilaga 2 sid 2 
avseende arbetsgivaransvaret. 
Hon yrkar att punkten 1 skall ändras enligt följande: 
”att gällande lagar, författningar, kollektivavtal eller andra anställningsavtal 
iakttas”. 
 
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms ändringsförslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  vad som anges i bilaga 1 ”Enskild förskola och enskilt fritidshem” ska gälla för 
enskild förskola och enskilt fritidshem i Karlskrona, 

 
att  vad som anges i bilaga 2 ”Kvalitetskrav vid etablering av enskild förskola och 
enskilt  fritidshem i Karlskrona kommun” ska gälla vid tillståndsgivning för enskild 
förskola och enskilt fritidshem, 
 
att  vad som anges i bilaga 3 ”Ansökan om bidrag för enskild förskola och enskilt 
fritidshem” ska gälla samt  
 
att  de av barn- och ungdomsnämnden tidigare beslutade ”Förutsättningar och 
villkor vid start av  enskild verksamhet; föräldrakooperativ”, upphör att gälla. 
 
Reservation 
Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
________________
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P Olsson § 80 
S Ohlsson Begäran om ökat lokalbidrag till förskolan Tant Grön i Kättilsmåla 
Tekn förvaltn 
Tekn nämnden Förskolan Tant Grön i Kättilsmåla har inkommit med en begäran om ökat  
H Franzén lokalbidrag. Verksamheten som bedrivs i enskild regi av Tant Grön AB finns idag  
A Westerlundh  dels i  fastigheter som ägs av Tant Grön AB och dels i hyreslägenheter som förhyrs 
Akten av privat fastighetsägare. Verksamheten får idag ett lokalbidrag på 508 780 
 kronor/år. 

 
Förskoleverksamheten består av knappt fyra förskoleavdelningar. 
De lokaler som förskoleverksamheten använder idag är inte ändamålsenliga och 
uppfyller inte dagens krav och regler varför Tant Grön AB vill förhyra nya lokaler i 
Kättilsmåla och får därmed en ökad hyreskostnad. 
Byggnaden innehåller fyra förskoleavdelningar med ett tillagningskök. 
 
Tant Grön AB bedriver även fritidshemsverksamhet. Denna verksamhet finns i en 
fastighet som ägs av Tant Grön AB (och delvis i Kättilsmåla skola). Kostnaden för 
denna fastighet ingår i ovan redovisat lokalbidrag. 
Ovan nämnd fastighet kommer att behållas tills vidare, men målsättningen är att 
fritidsverksamheten ska bedrivas i skolans lokaler. En översyn av detta pågår mellan 
Tant Grön och rektor i Kättilsmåla. 
 
Det nya hyresbidraget på maximalt 1 175 000 kronor /år begärs från 2007-03-01. 
Den avgående kostnaden är ca 400 000 kronor vilket innebär en ökning av 
lokalbidraget med ca 775 000 kronor/år. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
 
att öka lokalbidraget för förskolan Tant Grön i Kättilsmåla enligt ovan. 
 
-------------------  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  
 
att öka lokalbidraget för förskolan Tant Grön i Kättilsmåla enligt ovan. 
 
_____________ 
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P Olsson § 81 
S Ohlsson Lokaler för förskoleverksamhet i Spjutsbygd 
Tekn förv 
Tekn nämnd Bakgrund 
A Westerlund Barn- och ungdomsnämnden har under en längre period diskuterat  
H Franzén förskoleverksamheten i Spjutsbygd/Strömsbergsområdet. 
Akten  Behovet av förskoleplatser har ökat i området precis som i andra områden i 
 kommunen. Som en del i att möta detta behov har en ny förskoleavdelning öppnats i 
 Strömsberg i början av 2006. 

 
Behovet av ytterligare utökning samt behovet av nya lokaler för befintlig 
dagbarnvårdarverksamhet och allmän förskola som finns i Nisastugan i Spjutsbygd 
samt på Trollbacken i Stengöl har också diskuterats under en längre tid.  
 
Med anledning av detta behov beslöt barn- och ungdomsnämnd i mars 2006  
att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende förskole-
verksamhet i Spjutsbygd 
 
Förslag 
Tekniska förvaltningen har nu genomfört projekteringen av tre förskoleavdelningar 
med viss förberedelse för att kunna bygga till ytterligare en avdelning på fastigheten 
Bostorp 2:94.  
Den föreslagna byggnaden är 639 m2 och innehåller ett mottagningskök. Byggnaden 
beräknas kunna stå klar under senare delen av våren 2007.  
Årshyran för barn- och ungdomsnämnden blir 1 147 000 kronor. Avgående 
kostnader för Nisastugan 97 000 kronor samt 60 000 kronor för Trollbacken.  
Ökad årshyra 990 000 kronor. 
 
Detta förslag innebär en utökning av verksamheten med en förskoleavdelning. 
Ökad driftskostnad (exkl lokalkostnad) 1 400 000 kronor per år. 
 
Inventarier och utrustning till de tre avdelningarna beräknas till 380 000 kronor. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att  etablera tre förskoleavdelningar i Spjutsbygd enligt ovanstående förslag. 
 
-----------------------  
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottet förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet förslag 
 
att  etablera tre förskoleavdelningar i Spjutsbygd enligt ovanstående förslag. 
 
_____________
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  2005.259 290 
 

P Olsson § 82 
S Ohlsson Etablering av ny förskola i Nättraby, Folkets Park 
Tekn förv 
Tekn nämnd Bakgrund 
A Westerlund Nättrabyområdet är ett mycket attraktivt bostadsområde för barnfamiljer. Under  
H Franzén 2006 har två nya förskoleavdelningar öppnats på Skillingenäsområdet. 
Akten 

Trots denna nyetablering av verksamheter finns i dagsläget ca 100 barn i kö till 
Nättrabyområdet fram till sommaren 2007. Av dessa barn är knappt 60 placerade i 
andra områden i kommunen.  
I december 2006 öppnas också två förskoleavdelningar på Rosenholmsområdet där 
det sannolikt kommer att placeras många barn från Nättrabyområdet. 
 
Med anledning av det stora behovet av förskoleplatser beslutade barn- och 
ungdomsnämnden i maj 2005  
att  hemställa hos tekniska nämnden att omgående uppdra till tekniska 
förvaltningen att genomföra projektering av förskolelokaler på Folkets Park i 
Nättraby. 
 
Förslag 
Tekniska förvaltningen har, i samverkan med berörda parter projekterat och 
kostnadsberäknat tre förskoleavdelningar på Folkets Park i Nättraby.  
Förslaget innebär att befintliga lokaler i Folkets Park delvis kommer att samnyttjas 
med föreningslivet och att fastigheten byggs om- och till. Befintlig byggnad är  
354 m2, tillbyggnaden är 555 m2  (till största del prefabricerade lokaler) och ca 100 
m2 byggs om och ventilationen förbättras i hela den befintliga ytan. Förskolans egna 
yta blir 589 m2.  
Förskolan kommer att få ett mottagningskök och maten kommer från Nättrabyskolan.  
  
Hyreskostnaden för hela fastigheten blir 1 321 540 kronor per år varav fritids-
förvaltningen kommer att betala 75 000 kronor per år (+ 15 000 kronor för städning).  
Den tillfälliga förskoleavdelningen på Hallengrensvägen i Nättraby flyttar till de nya 
lokalerna vilket innebär en minskad hyreskostnad på ca 70 000 kronor per år. Ökad 
årshyra 1 176 540 kronor. 
Lokalerna beräknas kunna stå färdiga i mitten av april 2007. 
 
Driftskostnaden (exkl hyreskostnad) för 2,2 nya förskoleavdelningarna 
(förskoleavdelningen på Hallengrensvägen är 0,8 avdelning) 2,2 x 1 400 000 kronor 
= 3 080 000 kronor per år. 
 
Inventarier och material beräknas till 315 000 kronor. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta 
 
att  etablera tre förskoleavdelningar på Nättraby Folkets Park enligt ovanstående 
förslag. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
 
------------------------  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att  etablera tre förskoleavdelningar på Nättraby Folkets Park enligt ovanstående 
förslag. 
 
______________ 
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 2005.479 289 

P Olsson § 83 
S Ohlsson Etablering av förskola på Trossö, Adlersten  
Tekn nämnd 
Tekn förv Bakgrund 
A Westerlund Behovet av fler förskoleplatser på Trossö är känt sedan tidigare. Inför årsskiftet  
H Franzén 2005/2006 påbörjades diskussionen om möjligheten att etablera en förskoleavdelning 
E Sareklint på fd Café Adler i kvarteret Adlersten. Vissa brister upptäckes då, bl a för höga 
Akten värden vid mätning av de elektromagnetiska fälten, vilka nu är åtgärdade. 

 
Förslag  
Genom ombyggnad av fd Café Adler så kan en förskoleavdelning etableras. Lokalen 
är 180 m2  (vissa personalutrymmen samnyttjas med äldreförvaltningen) och kan stå 
klar för inflyttning i början av november 2006. Utemiljön kommer dock att iordning- 
ställas något senare. Lokalen ägs av KarlskronaHem.  
En översyn omkring hur lokalerna kan samnyttjas kommer att göras av äldreförvalt-
ningens verksamhetsansvarig och rektor. 
 
Årshyran för lokalen blir 335 500 kronor. Kontraktet skrivs som ett 3-års kontrakt. 
Ett restvärde på ca 200 000 kronor uppstår om kontraktet inte förlängs 
(avskrivningstid 5 år). 
 
Driftskostnaden (exkl lokalkostnad) för en förskoleavdelning blir 1 400 000 kronor 
per år. 
För inventarier och material beräknas 135 000 kronor. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att  etablera en förskoleavdelning på Adlersten enligt ovanstående förslag. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
------------------   
 
Evy Sareklint, miljöinspektör vid samhällsbyggnadsförvaltningen, redovisar 
resultatet av de åtgärder som vidtagits för att eliminera elektromagnetiska fält i 
lokalen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
att  etablera en förskoleavdelning på Adlersten enligt ovanstående förslag. 
_____________ 
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P Olsson § 84 
S Ohlsson Etablering av ny förskola på Gullberna Park 
Tekn nämnd 
Tekn förv Bakgrund 
A Westerlund Behovet av nya förskoleplatser har varit större än prognostiserat inför hösten 2006.  
H Franzén Det finns idag endast utrymme att placera ytterligare några få barn inom befintliga 
Akten verksamheter. I dagsläget finns drygt 50 oplacerade barn i kö som vill ha placering 
 innan årsskiftet 2006/2007.  

 
Förslag 
I fastigheten Djupeskär på Gullberna Park (fastighetsägare AmaZun AB) finns idag 
förskolan Röd- och Gulmyran. I samma fastighet finns nu möjlighet att öppna 
ytterligare två förskoleavdelningar. Dessa avdelningar finns i bottenplan under de 
idag befintliga avdelningarna. Ytan för de två avdelningarna är 440 m2. Viss 
ombyggnad och komplettering av t ex hygienutrymmen och utemiljö måste göras. 
Verksamheten kommer att ha ett serveringskök. 
Lokalen kan stå klar för inflyttning i mitten av oktober 2006. Utemiljön kommer  
eventuellt att vara klar något senare.  
 
Hyran för de två avdelningarna blir 506 600 kr/år. Hyreskontraktet skrivs på 2 år.  
Ett restvärde på 270 000 kronor uppstår om kontraktet inte förlängs (avskrivningstid 
5 år). 
 
Den årliga driftskostnaden (exkl lokalhyra) för de två avdelningarna blir 2 x 
1 400 000 kronor = 2 800 000 kronor. 
255 000 kronor beräknas för inventarier och utrustning. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  etablera förskola på Gullberna Park enligt ovanstående förslag. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet 
vid nämndens augustisammanträde. 
------------------ 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
att  etablera förskola på Gullberna Park enligt ovanstående förslag. 
______________
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P Olsson § 85 
A Ottosson Yttrande över ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående 
Skolverket förskoleklass och grundskola – Piggelinen 
Akten 

Agneta Svanberg, har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt bidrag till 
en fristående förskoleklass och en fristående grundskola i Karlskrona kommun från 
och med läsåret 2007/2008. 
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
 
Sammanfattning av ansökan 
Ansökan avser förskoleklass t o m år 5 i grundskolan. Verksamheten ska första året 
omfatta 80 elever. Därefter utökas skolan för att fullt ut omfatta 250 elever läsåret 
2013/14. 
Skolans inriktning ska vara allmän. Förskoleklassen ska följa läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och omfatta totalt 525 timmar per år. 
Grundskolan ska följa Lpo 94 samt de nationella kursplanerna för grundskolan. 
Timplanen ska vara densamma som för den kommunala grundskolan. De språkval 
Piggelinen ska erbjuda är engelska, tyska, franska och spanska. Som elevens val ska 
kursplanens ämnen erbjudas. 
 
Skolan ska vara avgiftsfri och öppen för alla sökande. Som första urvalsgrund gäller 
anmälningsdatum, därefter syskonförtur och i tredje hand geografisk närhet. 
Piggelinen ska ha en rektor samt lärare med adekvat utbildning. För undervisning i 
modersmål och svenska som andraspråk ska tjänster köpas in vid behov. 
Skolhälsovården kommer att anordnas i samråd med en kommunal eller privat 
hälsovårdsinrättning.  

Lokaler  
Lokaler för Piggelinen finns på Rosenholmsområdet med en yta på 1100 m2.  
NO-salar, slöjdsalar samt kök och matsal ska hyras av Galärens friskola, som har 
verksamhet på Rosenholm. Inom området finns idrottsanläggningar som skolan 
kommer att nyttja.  

Ekonomi  
För att kunna starta skolan behövs 45 elever och budgeten är beräknad utifrån 80 
barn. Budget för tre läsår bifogas ansökan. 
 
Förslag till yttrande 
I yttrandet lämnas synpunkter på ansökan omfattande 
- omfattningen av verksamheten 
- verksamhetsbeskrivningen; går ej att urskilja vad som är specifikt för   
 förskoleklassen respektive grundskolan  
- uppföljning av elevernas kunskaper 
- skolans personal 
- skolhälsovård 
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- budget; lokalhyra, kostnader för lärare, resurstilldelning 
- friskolor i Karlskrona kommun 
- skolor nära Piggelinen. 
 
Etablering av en förskoleklass och grundskola inom Rosenholmsområdet bedöms 
kunna påverka Backaboskolan i så hög grad att skolan inte kan bedrivas inom de 
ekonomiska ramar som finns inom rektorsområdet. Backabo ligger nära Rosenholms- 
området, vilket gör att en skola där kan ha Backabo inom sitt upptagningsområde.  
En konsekvens vid etablering av Piggelinen kan bli att Backaboskolan avvecklas. 
Enligt sökande är varannan elev i år 1-5 på Nättrabyskolan intresserad av att välja 
friskola. Hur detta kan komma att påverka Nättrabyskolan långsiktigt är svårt att 
bedöma. Sannolikt finns det ett visst utrymme för att släppa ifrån sig elever utan att 
skolans ekonomiska bärkraft påverkas negativt.  
 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig frågande till vilken omfattning verksamheten 
på Piggelinen ska ha; F-5, F-7 eller F-9. Motstridiga uppgifter lämnas om detta. 
Ansökan ger utrymme för att ifrågasätta hur verksamheten i förskoleklassen ska 
bedrivas. Vidare är uppgifterna om vilken personal som ska rekryteras, hur 
rekrytering ska gå till samt hur skolhälsovården ska anordnas knapphändiga.  
Den budget som finns med i ansökan bedöms inte vara realistisk, kostnader för 
lokaler samt personal bedöms vara tilltagna i underkant. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   till Skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan. 
 

 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 

vid nämndens augustisammanträde. 
 
-------------------   

 
Protokollsanteckning 
Borgerliga alliansen kan inte ställa sig bakom yttrandet och deltar därför ej i 
beslutet. 
 
Yrkande 
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget 
 
att   till Skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan. 
  
 
Särskilt yttrande 
Borgerliga alliansen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet. 
 
_____________ 



 
 
Barn- och ungdomsnämnden   Karlskrona 2006-08-28 
 
Ärende 11: Yttrande över ansökan om godkännande och rätt till bidrag till en fristående grundskola. 
 
Särskilt yttrande 
 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen lämnar ett förslag till yttrande som vi Allianspartier inte kan ställa oss bakom.  
Vi avstår i detta ärende från att delta i beslutet. 
 
Bakgrund 
Förordning (1996:1206) om fristående skolor anger att när kommunen yttrar sig bör den bifoga en 
konsekvensbeskrivning till sitt yttrande. Yttrandet ska ta upp effekterna av etableringen av en ny fristående skola 
eller en ny utbildning på redan befintlig skola. 
 
Våra synpunkter 
Vi har, med anledning av ovan beskriven bakgrund, svårt att förstå syftet med de synpunkter som förs fram och 
som till stor del handlar om invändningar mot de beskrivningar ansökan tar upp. Gällande omfattning, 
verksamhet, personal och budget anser vi detta faller på Skolverket att ta ställning till. 
 
Vår mening är att kommunen strikt ska yttra sig kring de effekter en etablering skulle kunna medföra.  Yttrandet 
tar förvisso upp effekter på Backaboskolan och på Nättrabyskolan och för fram att den ekonomiska bärkraften 
sannolikt kommer att påverkas negativt.Vi har förståelse för detta och är dessutom medvetna om detta.  
Det vi däremot inte kan förstå är att man driver etablering av kommunala enheter i konkurrens med de befintliga 
och eventuellt kommande etableringarna av friskolor.Vi menar att de olika driftsformerna bör kunna komplettera 
varandra och att kommunen i stället ska se till helheten av det utbud som finns och kommer att finnas framöver 
till gagn för en utveckling av kvaliteten och till gagn för föräldrars möjlighet att fritt få välja den skola man vill 
låta sina barn gå i. 
 
 
 
Annicka Engblom (m)   Jan-Olof Petersson (fp) 
 
Bo Palmgren (c)   Daniel Jusinski (kd) 
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P Olsson § 86 
S Petersson Yttrande till Länsrätten i mål 607-6 angående laglighetsprövning av beslut  
Länsrätten avseende särskilda resurser 
Akten 

Länsrätten har anmodat Karlskrona kommun, barn- och ungdomsnämnden att yttra 
sig i ovanstående ärende avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
 
Förslag till yttrande 
Karlskrona Montessorifriskola AB har till förvaltningen inkommit med en ansökan 
om extra resurstilldelning för ett barn med stödbehov. 
 
I sin ansökan har Karlskrona Montessorifriskola AB (KMAB) beskrivit barnets 
behov vilket barn- och ungdomsförvaltningen har tagit del av. 
 
Barn- och ungdomsnämnden hänvisar i sitt beslut till den modell som barn- och 
ungdomsförvaltningen, Karlskrona kommun, tillämpar sedan 2001. I denna modell 
ingår medel till extra resurser för barn med särskilda behov i det elevbidrag som 
tilldelas såväl kommunala skolor som fristående skolor. Detta innebär att det inte 
sker någon individuell behovsprövning till varje barn på central nivå. Denna behovs- 
prövning gör varje enskild rektor. På samma sätt anser barn- och ungdomsnämnden 
att KMAB skall göra, dvs inom sin verksamhet göra de prövningar som behövs och 
på så sätt avsätta medel till de barn som är i behov av särskilt stöd. 
 
Karlskrona Montessorifriskola AB hänvisar vidare till ”Fristående grundskolor – 
öppen för alla”, ett PM utgivet av Skolverket 2006-02-14, att en sådan generell 
behovsprövning inte får utesluta en prövning i varje enskilt fall. Barn- och 
ungdomsnämnden har genom sin resursfördelningsmodell, i enlighet med skollagen 
givit varje rektor denna möjlighet att utifrån sin kompetens och organisation göra 
denna individuella bedömning. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och Ungdomsnämnden förslås besluta  
  
att  till Länsrätten yttra sig enligt ovanstående förslag. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens augustisammanträde. 
 
------------------ 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att delegera åt barn- och ungdomsnämndens ordförande att fatta beslut i 
ärendet. 
 
________________  
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 2006.100 631 
 
 

P Olsson § 87 
S Petersson Yttrande till Länsrätten i mål 608-06 angående laglighetsprövning av beslut 
Länsrätten avseende särskilda resurser 
Akten 

Länsrätten har anmodat Karlskrona kommun, barn- och ungdomsnämnden att yttra 
sig i ovanstående ärende avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
 
Förslag till yttrande 
Karlskrona Montessorifriskola AB har till förvaltningen inkommit med en ansökan 
om extra resurstilldelning för ett barn med stödbehov. 
 
I sin ansökan har dels Karlskrona Montessorifriskola AB (KMAB) beskrivit barnets 
behov men även föräldrar och assistent på förskolan Rosenhill, Karlskrona kommun 
vilket barn- och ungdomsförvaltningen har tagit del av. 
 
Barn- och ungdomsnämnden hänvisar i sitt beslut till den modell som barn- och 
ungdomsförvaltningen, Karlskrona kommun, tillämpar sedan 2001. I denna modell 
finns medel till extra resurser för barn med särskilda behov i det elevbidrag som 
tilldelas såväl kommunala skolor som fristående skolor. Detta innebär att det inte 
sker någon individuell behovsprövning till varje barn på central nivå. Denna behovs- 
prövning gör varje enskild rektor. På samma sätt anser barn- och ungdomsnämnden 
att KMAB skall göra, dvs inom sin verksamhet göra de prövningar som behövs och 
på så sätt avsätta medel till de barn som är i behov av särskilt stöd. 
 
Karlskrona Montessorifriskola AB hänvisar vidare till ”Fristående grundskolor – 
öppen för alla ”, ett PM utgivet av Skolverket 2006-02-14, att en sådan generell 
behovsprövning inte får utesluta en prövning i varje enskilt fall. Barn- och 
ungdomsnämnden har, genom sin resursfördelningsmodell, i enlighet med skollagen 
givit varje rektor denna möjlighet att utifrån sin kompetens och organisation göra 
denna individuella bedömning. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och Ungdomsnämnden föreslås besluta  
  
att  till Länsrätten yttra sig enligt ovanstående förslag. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 
vid nämndens augustisammanträde. 
 
--------------------  
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att delegera åt barn- och ungdomsnämndens ordförande att fatta beslut i 
ärendet. 
 
________________  



  28 augusti 2006  27 
 
 
 
  2006.319 006 
   

BUN § 88 
Centr förv. Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden år 2007 
Rektorer 
Rektorsass Förslag till sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden för år 2007 har 
Intendenter upprättats av barn- och ungdomskontoret. 
Adm centrum 
SV-grupp Beslutsförslag  
Massmedia Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 
Nämndsekr vid nämndens augustisammanträde. 
KKC 
Resurscentrum ----------------- 
Psilander graf 
Info-enheten Propositionsordning 
Reception Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag. 
Akten 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer förslaget till sammanträdesplan för 
barn- och ungdomsnämnden år 2007. 
 
________________ 
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  2005.389 001 
   

D Jusinski § 89 
Spandelstorps Val av kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan 
rektorsområde  och Tant Grön personalkooperativ 
Särskolan 
Tant Grön En vakans har uppstått då Kristdemokraternas kontaktpolitiker avsagt sig 
I Bergström uppdraget som ledamot i nämnden. 
E Winther 
Akten Beslutsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 
vid nämndens sammanträde. 
 
--------------------   
 
Förslag 
Annicka Engblom (m) föreslår att Daniel Jusinski (kd) väljs till kontaktpolitiker 
i rubricerade område. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att välja Daniel Jusinski (kd) till kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde  
inkl särskolan och Tant Grön personalkooperativ. 
 
______________   



  28 augusti 2006 29   
 
 
 
 
§ 90 
Övriga ärenden 
  2006.231 023 
  

P Olsson 1. Tillsättning av rektorstjänst i Spandelstorp 
E Nilsson 
M Svensson Förskoleutbyggnaden och behovet av att öka ledartätheten innebar att internbudgeten 
A Trulsson  för 2006 innehåller beslut om utökning av antalet rektorer. Behovet i Spandelstorp 
R/Sp rektorsområde är särskilt stort. 
Akten 

Den tjänst som utannonserades i juni innebär ansvar för förskoleverksamhet i 
området kombinerat med ansvar för särskoleverksamheten vid Spandelstorpsskolan. 
Vid ansökningstidens utgång den 13 juni 2006 hade 15 sökande anmält sitt intresse 
för tjänsten. Fem av dessa valdes ut till intervju med presidium, förvaltningschef, 
rektorer i området, personal i området och personalorganisationer.  
 
Elisabeth Nilsson, som i enighet med fackliga organisationer föreslås för tjänsten är 
utbildad förskollärare och har arbetat som förskollärare i Spanien och Sverige och 
därefter som ledningsresurs och rektor. Hon har bra grundkunskaper, bred erfarenhet, 
goda referenser. I sin nuvarande tjänst i Tingsryd har hon ansvar för elevhälso-
centralen med bl a specialpedagoger, vilket gör att hon tillsammans med erfaren-
heterna som rektor är väl skickad för uppdraget. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  Elisabeth Nilsson förordnas som rektor i Karlskrona kommun med tillträde 
enligt överenskommelse med förvaltningschefen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta 
 
att  förordna Elisabeth Nilsson som rektor i Karlskrona kommun med tillträde enligt 
överenskommelse med förvaltningschefen. 
 
_________________ 
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§ 91    
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 2006.320 007 
 §142A 
 Svar till revisorerna med anledning av tidigare 
 granskningar (Budgetprocessen, Kommunens 
 miljöstyrning, Turistverksamheten, Bisysslor 
 och Upphandlingsverksamheten). 
 
Kommunfullmäktige  2005.179 291 
 § 87 
 Svar på motion om tillbyggnad av gymnastiksal 
 på Tvings skola. 
 
Myndigheten för skol- 2006.200 609 
utveckling Beslutsmeddelande om bidrag till sommarskola 
 2006. Karlskrona kommun har tilldelats  
 155.595 kronor. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.122 290 
 Avslutande av ärende i Lyckeby rektorsområde. 
 Nytt svar till arbetsmiljöverket skall lämnas  
 senast den 1 november 2006. 
 
Styrelsen för Holmsjö 2006.297 287 
brukarråd Angående brister i Holmsjö skola 
 
Till samhällsbyggnadsförv. 2006.221 214 
 Yttrande under samrådsskedet över detaljplan 
 för Södra Backe, bostäder, Verkö. 
 
Till samhällsbyggnadsförv. 2006.222 214 
 Yttrande under samrådsskedet över detaljplan 
 för Södra Backe, skola, Verkö. 
 
Till samhällsbyggnadsförv. 2006.264 214 
 Yttrande under samrådsskedet över detaljplan 
 för Vedeby 21:1 m fl Torskors industriområde. 
 
Till samhällsbyggnadsförv. 2006.268 214 
 Yttrande över detaljplan för Aspö 6:54,  
     Drottningskär. 
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Till samhällsbyggnadsförv. 2006.303 214 
 Yttrande över detaljplan för Torstäva 5:36 m fl, 
 Trummenäs. 
 
Olofströms kommun Protokollsutdrag angående förändring av läsåret 
 2006/2007.  
-------------------- 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till 
protokollet. 
 
______________    
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 Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
 den 27 september 2006  
 

§ 92 Aktuell information 
 1. Redovisning av sjuktal 
 2. Köredovisning per den 31 augusti 2006 
 3. Redovisning av samtal med friskolor angående stödresurser 
 4. Kvalitetssäkringssystem i skolhälsovården 
 
§ 93 Delegeringsärenden 
 
§ 94 Delårsbokslut januari – augusti 2006 
 
§ 95 Förslag om nytt personuppgiftsombud för barn- och ungdomsförvaltningen  
 
§ 96 Kurser och konferenser 
 1. Konferens om jämställdhets, kvinnligt och manligt 
 2. Skolteaterfestival Sydost 
 
§ 97 Övriga ärenden 
 1. Yttrande till Länsrätten i Mål 1165-5 angående laglighetsprövning 
  enligt kommunallagen 
 2. Frågor med anledning av valutgången 
 3. Tack 
 
§ 98 Meddelanden 
 
______________ 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal 
 kl 08.30 – 10.37 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Annicka Engblom (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Jeanette Petersson (s) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Filip Issal (fp) 
 Bo Palmgren (c)  
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Aronsson (s) 
 Mats Fagerlund (s) 
 Åsa Thelning (fp) 
 Margareta Ohlin-Mattsson (c)  
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren kanslichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Roland Andréasson 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-10-04 kl 11.00   
 
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 92-98 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-10-04 kl 11.00 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 92      
Aktuell information 
  2006.106 026 

L Dehlin 1. Redovisning av sjuktal 
Akten 

Lena Dehlin redovisar sjukdagar per anställd och månad år 2002 t o m juli månad 
2006. Sjuktalen går alltjämt ner såsom trenden visat sedan maj 2005. 
Antalet sjukdagar per anställd uppdelat i kategorier tertial 2 år 2005 och 2006 
redovisas. Antalet sjukdagar har minskat för förskollärare, fritidspersonal, 
barnskötare, personlig/elevassistent, städ/vaktmästeri, skolkök/ekonomibiträde, 
lärare 1-7, lärare 4-9 och elevhälsovård. Övriga kategorier har ökat något. 
 
Vidare redovisas nyckeltal för åren 2004 t o m 2006 avseendet kvinnor, män och 
totalt enligt nedan 
- antalet anställda 
- antalet årsarbetare                                                                                                                   
- timanställda – arbetad tid i årsarbetare 
- genomsnittlig sysselsättningsgrad 
- övertid/fyllnadstid 
- sjukdagar per anställd/kön 
- sjukdagar per anställd/ålder 
- sjukdagar per anställd/frånvarointervall 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.  
 
_________________ 
 
  2006.131 611 

S Ohlsson 2. Köredovisning per den 31 augusti 2006 
Akten 

Köredovisning t o m augusti månad 2006 redovisas. Redovisningen omfattar 
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna  
1-5 år är  21 barn. Samtliga barn utom 3  (varav 1 sent ködatum) har erbjudits plats. 
Framtida känd väntelista t o m  maj månad 2007 är 336 barn, varav 39 till 
kooperativ.  
Av den totala kön fram t o m maj månad 2007 önskar 55  placering under förälders 
arbetssökande och 6 placering under föräldraledighet.  
 
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 3 barn och framtida känd väntelista t o m 
maj månad 2007 är 9 barn, varav 3 till kooperativ.  
1 barn önskas placering pga förälders arbetssökande. Dessutom finns 12 barn i passiv 
kö. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
____________________ 
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P Olsson 3. Diskussioner med friskolorna angående stödresurser  
S Petersson 
Akten Stefan Petersson redovisar samtal med friskolorna angående stödresurser. 

Friskolorna är intresserade av att ta upp en diskussion i frågan. 
Ordföranden och 2:e vice ordföranden kommer att delta i ett  möte med friskolorna 
omkring mitten av oktober. 
 
______________ 
 
  2006.354 624 

A Eklund 4. Kvalitetssäkringssystem i skolhälsovården  
Skolskötersk. 
Akten I likhet med övriga verksamheten inom förvaltningen ska kvalitetsredovisning och 
 verksamhetsberättelse för skolhälsovården sammanfattas i ett dokument. 

 
Denna första gång som detta görs, avser redovisningen  läsåret 2005-2006. 
På sikt kan möjligheten prövas att anpassa redovisningsperioden med de 
kvalitetsredovisningar/verksamhetsberättelser som upprättas per kalenderår. 
Skolhälsovårdens  kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse utgår från 
skolhälsovårdens verksamhetsplan där framförallt avsnitten Målsättning 05/06 och 
Verksamhet beaktas. Till detta läggs några nyckeltal. 
 
Beskrivning av verksamheten 
Skolsköterskorna tillhör respektive rektorsområde. Rektor har det operativa 
chefsansvaret vilket omfattar bl.a. personalansvar, arbetsmiljöansvar, budgetansvar. 
Skolläkaren, 200 timmar/år,  finns tillgänglig för samtliga rektorsområden, 
undantaget östra kommundelen som har avtal med primärvården. 
Enligt lagen om yrkesansvar har såväl skolsköterskor som skolläkare ett eget 
yrkesansvar för vårdarbetet. Tillsynsmyndighet för skolhälsovården är 
Socialstyrelsen. 
 
Organisation 
15 skolsköterskor (13,30 årsarbetartjänster) har ansvar för 473 elever per 
heltidstjänst. 
Elevantalet uppgår till totalt 6,293 och genomsnittskostnaden för en elev är 
89 kronor. 
 
Förebyggande hälsoarbete 
Skolhälsovården ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas 
själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.  
Skolhälsovården ska främst vara förebyggande.  
Skolsköterskor ska i samråd med rektor medverka till att utbildning för skolans 
elevskyddsombud genomförs årligen.  
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Elevenkät ska genomföras, hälsoprofiler för år 4 och 8 sammanställas och analyseras. 
Skolhälsovården ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skolhälsovården ska 
fungera som elevernas företagshälsovård.  
 

 Åtgärder och resultat 
Det har under året varit, i stort sett 100%-ig uppslutning för eleverna till den 
hälsokontroll, vaccination eller hälsosamtal, som erbjudits. I de yngre åldrarna har 
även föräldrarna varit med. De fåtal som inte deltagit, får en ny möjlighet 
höstterminen 2006. 
Flertalet skolsköterskor har infört s.k. öppen mottagning viss del av dagen. Detta är 
ett sätt att vara tillgänglig för spontanbesök. Besöksfrekvensen för både planerade 
och spontana besök, varierat mellan 4 och 20 besök per dag.  
De flesta skolsköterskor har deltagit vid skyddsronder/allergironder.  
Även förebyggande arbete såsom hälsofostran, information till föräldrar, 
undervisning om trafik, tandhälsa, sex och samlevnad, tobak, tinnitus, 
kroppen/puberteten och kamratstödjargrupper ingår i skolhälsovården. 
Inom några rektorsområden har skolsköterskan ansvarat för utbildning av personalen 
i livräddning, krisstöd, brandsäkerhet.  

 
Samarbete 
Skolsköterskorna samarbetar med den pedagogiska personalen i skolans       
hälsoundervisning, i t ex policyfrågor rörande t.ex. droger, olycksfall och andra 
riskområden. 
 
Olika samarbetsformer inom skolorna har förbättrat situationen för skolsköterske-
gruppen. De områden som fått tillskott av socialpedagog, upplever detta som ett 
ovärderligt stöd.  

 
Övrigt 
Skolhälsovården skall bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt 
Socialstyrelsens vaccinationsprogram.  

 Översyn av utrustning ska ske kontinuerligt.  
   
Åtgärder och resultat 
Vaccinationer har genomförts enligt program.  
Byte av skolläkare skedde under vårterminen. Den nyanställde läkaren har en  mycket 

 god kompetens som barnläkare och är specialist på allergirelaterade sjukdomar.  
Innehållet i basapoteket har fastställts av skolläkaren. De flesta lokalerna fungerar 
bra, så även användandet av datajournaler. 
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Utvecklingsarbete 
Handlingsprogram mot övervikt och fetma bland barn och ungdomar har arbetats fram 
av två skolsköterskor inom förvaltningen. Hela skolsköterskegruppen har fått 
utbildning i programmet. Skolsköterskegruppen har lagt ner ett stort arbete på att 
revidera metodboken. Kursen ”Från vanmakt till egenmakt” avslutades i september. 
Övrig kompetensutveckling under året har omfattat mellan 3-13 dagar per befattnings-
havare.  
Exempel på innehåll: Barn och sorg, Ätstörningar/övervikt, Barn till föräldrar med 
psykisk sjukdom eller missbruksproblem, allergier, offentlighet och sekretess m m. 

 
Den verksamhetsplan som ligger till grund för redovisningen skall revideras under 
höstterminen 2006.  
 
Frågor och synpunkter  
Nämnden ställer frågor om sekretessen i samband med övergång till datajournaler, 
hur säkerheten fungerar m m. 
 
Anja Eklund informerar om säkerheten. 
 
Barn- och ungdomsnämnden del av informationen. 
 
__________________ 
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 § 93 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Lönetillägg för tjänstgöring som samordnande rektor 2006.3 024 
i Jämjö samverkansområde under tiden 15 augusti 2006  
–15 februari 2007. 
 
Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som vik rektors- 2006.3 024 
assistent 50 % vid Sunnadals rektorsområde under tiden 
24 september 2006 och längst t o m 31 december 2006. 
 
Lönetillägg för tjänstgöring som vik rektorsassistent 2006.3 024 
58 % vid Rödeby rektorsområde under tiden 15 augusti – 
31 december 2006. 
 
Lönetillägg för tjänstgöring som vik rektorsassistent 2006.3 024 
50 % under tiden 1 augusti och längst t o m den 23 
september 2006. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom 2006.3 024 
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –  
31 mars 2007. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom 2006.3 024 
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –  
31 mars 2007. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom 2006.3 024 
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –  
31 mars 2007. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom 2006.3 024 
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –  
31 mars 2007. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom 2006.3 024 
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –  
31 mars 2007. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom 2006.3 024 
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –  
31 mars 2007. 
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Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom 2006.3 024 
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –  
31 mars 2007. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom 2006.3 024 
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –  
31 mars 2007. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom 2006.3 024 
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –  
31 mars 2007. 
 
Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid 2006.3 024 
Skillingenäs förskola under tiden 1 augusti – 31  
december 2006. 
 
Fortsatt lönetillägg som vik förskollärare vid Skrävle 2006.3 024 
förskola under tiden 1 augusti – 31 december 2006. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid 2006.3 024 
vid Gullvivans förskola under tiden 21 augusti – 
31 december 2006. 
 
Beviljande av lov mer än 10 dagar för flicka i år 8  
vid Nättrabyskolan. Avser tiden 14 – 30 november 2006. 
 
Beviljande av ledighet för elev vid Sturköskolan 
under tiden 20 november – 8 december 2006. 
 
Beviljande av ledighet för flicka i år 1 vid Torhamns 
skola under tiden 6 – 20 oktober 2006.  
 
Beslut om avvikelse från träningsskolans timplan 
för elev född år 1994. 
 
Beviljande av ledighet  för flickor i år 1 vid Lyckeby- 
skolan under tiden 6 – 10 mars 2006 (utöver tidigare 
beviljad ledighet). 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 3 vid Vedeby rektorsområde  
under tiden 13-17 mars 2006 (utöver tidigare beviljad 
ledighet). 
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Beslut om anpassad studiegång innebärande praktik på 
arbetsplats 2 dagar/vecka samt förstärkning i vissa ämnen 
och i övrigt undervisning i särskild undervisningsgrupp 
för flicka i år 8 vid Vedeby rektorsområde. 
 
Beviljande av ledighet för flicka i år 6 vid Jämjö östra 
rektorsområde under tiden 6-12 mars 2006 (utöver tidigare 
beviljad ledighet). 
 
Beviljande av ledighet  för flicka i år 9 vid Jändelskolan 
under tiden 1–15 december 2006. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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 2005.501 042 

§ 94 
P Olsson Delårsbokslut januari – augusti 2006 
S Petersson 
Kommunstyr. Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 895,4 Mkr, 
Rapport varav kommunbidrag utgör 799,6 Mkr och övriga externa och interna intäkter  
Akten 95,8 Mkr.  

 
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelningen 
delats ut 593,5 Mkr. 
 
Ekonomiskt ingångsläge 2006 
Barn- och ungdomsnämnden har 2005 disponerat en nettobudget om 793,6 Mkr.   
Bokslutet för 2005 visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 % eller motsvarande  
+ 1,7 Mkr. 
De största avvikelserna finns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter, särskolan, 
förberedelseklasser, resursskolan, friskolor och enskilda verksamheter, bemannings-
team, lokaler och Säljö barnkoloni. 
 
Rektorsområdena uppvisar sammantaget ett nollresultat mot budget.  

Internbudget/Resursfördelning 2006 
Under 2006 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som 
togs fram till budget 2001. Den största förändringen är att 5 % av resurstilldel-
ningen 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 reserverade kommunfullmäktige 12 Mkr för att täcka 
det utökade behovet av barnomsorg på grund av demografiska förändringar, dvs ett 
utökat födelsetal. Dessa medel har under året överförts till nämndens budget. 
 
För 2006 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 förslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2006. 
 

Händelser under 2006 
Den kommunala grundskolan år f – 9 har sedan 31 augusti 2005 minskat med 200 
elever, medan friskolornas elevtal har ökat med 70.   
 
Behovet av fler förskoleplatser har fortsatt öka under 2006. Totalt har förskole-
verksamheten hittills i år ökat med ca 230 000 timmar i förhållande till samma  
period 2005. Antalet förskolebarn har ökat med ca 140 barn.  
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Utökning av förskolor har bl a gjorts genom tillfälliga förskoleavdelningar på 
Tullenområdet, Sunnaområdet, Hässlegården, Strömsberg, Sturkö samt inom den 
enskilda förskolan Tant Grön. Mindre utökningar har gjorts inom befintliga 
verksamheter i kommunen. Under 2006 har hittills endast en permanent förskola 
öppnat i Skillingenäs. 
 
I höst kommer ca 70 elever att få sin undervisning i nyrenoverade lokaler och i 
närhet till de idrottsanläggningar finns på Telenor Arena. Där finns även en prova-på 
verksamhet för alla barn och elever från förskola till år 9. Satsningen på idrottsprofil 
kommer att fortsätta på Rosenholm. 
 
Stora insatser har gjorts för att kartlägga och inventera sjukfrånvaron i förvaltningen 
samt för att initiera åtgärder, vilket har resulterat i vikande sjukskrivningssiffror 
både under 2005 och 2006.  

 
 Under 2005 startades ett antal projekt/processer inom förvaltningen som fortfarande 
 pågår under 2006. 
 Under 2006 avslutas Skolportalprojektet och applikationen har övergått i skarp drift 
 vid de flesta av kommunens skolor. 
  
 Prognos för 2006 

En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos efter upplösning av 
reserven slutar på – 1 Mkr.  
 
Förskola     
De medel som avsattes av fullmäktige, 12 mkr,  för att täcka den demografiska 
utbyggnaden har redan fördelats ut till verksamheterna.  Under hösten finns 
ytterligare behov av utökning av förskoleplatser för vilket nämnden inte har 
möjlighet att täcka inom befintlig budget. 
 
Inför kommande år ses ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser, dels utifrån den 
prognos som bygger på den av kommunstyrelsen antagna befolkningsprognosen 
för Karlskrona kommun samt dels utifrån den befintliga kö som finns i nuläget. 
I början av 2007 finns behov av ca 180 nya förskoleplatser samt ytterligare ca 200   
nya platser i början av 2008. 
Sedan 2002 har det skett en förtätning i barngrupperna i förskolan som i våras 
motsvarade 3,5 avdelningar.  
 
Grundskola       
Rektorsområdena bedöms, sammantaget, uppvisa ett nollresultat jämfört med 
budget. 
 
Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten är på totalt 6,5 Mkr. Till detta kommer 150 Tkr som inte  
utnyttjades under 2005 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts. 
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För den utbyggnad som planeras inom barnomsorgen under året finns ytterligare  
investeringsbehov till utrustning/inventarier till vilket kommunstyrelsen avsatt medel 
i investeringsreserv. 
 
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 4,3 Mkr till augusti månad har 
2,8 Mkr använts. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget  och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
1. att godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2006 
 
2. att hos kommunstyrelsen hemställa om en utökning av befintlig budget med 
1 Mkr för att klara av den volymökning som skett under 2006 i förskolan 
 
3. att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2006 till kommunstyrelsen.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag  
 
1. att godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2006 
 
2. att hos kommunstyrelsen hemställa om en utökning av befintlig budget med 
1 Mkr för att klara av den volymökning som skett under 2006 i förskolan 
 
3. att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2006 till kommunstyrelsen.  
 
______________
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  2006.334 005 
 
§ 95 

H Lindgren Förslag om nytt personuppgiftsombud för barn- och ungdomsförvaltningen  
Datainspekt. 
Akten Med anledning av Kurt Edvinssons förestående pensionsavgång föreslås barn- och 
 ungdomsnämnden besluta om nytt personuppgiftsombud. Henrik Lindgren föreslås 
 som nytt ombud. 

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden  
 
att utse Henrik Lindgren till personuppgiftsombud för barn- och ungdoms-
förvaltningen fr o m den 1 november 2006. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag 
  
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med arbetsutskottets  
förslag 
 
att utse Henrik Lindgren till personuppgiftsombud för barn- och ungdoms-
förvaltningen fr o m den 1 november 2006. 
 
______________  
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§ 96 
Kurser och konferenser 
 

I Bergström 1. Konferens om jämställdhet, kvinnligt och manligt 
 
Konferensen äger rum den 8 november 2006 på eftermiddagen i Karlskrona 
konserthusteater. 
 
Beslut 
Följande ledamöter medges delta i konferensen: 
Magnus Johansson 
Åsa Thelning 
Jan-Olof Petersson 
Markus Alexandersson 
Jeanette Petersson 
Eva-Britt Dahlström 
Roland Andréasson. 
 
Ingrid Bergström anmäler ovanstående ledamöter till konferensen. 
 
_______________ 
 
 

I Bergström 2. Skolteaterfestival Sydost 
 
Konferensen äger rum den 17-18 oktober 2006 i Ronneby. 
 
Ledamöterna kan anmäla sitt intresse för att delta i konferensen till 
Ingrid Bergström. 
 
________________
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  2003.464 042 
§ 97 
Övriga ärenden 
 

P Olsson 1. Yttrande till Länsrätten i Mål 1165-5 angående laglighetsprövning 
S Petersson enligt kommunallagen 
Länsrätten 
Akten Barn och ungdomsnämnden har, av Länsrätten i Blekinge län, blivit anmodade att 
 yttra sig över Maria Nilssons yttrande per den 30 augusti 2006. 

 
Förslag till yttrande 
I det yttrande som Maria Nilsson (MN) ingivit till länsrätten anser hon att det inte 
förkommer likvärdighet och på  ”samma grunder” eftersom bidraget bygger på 
föregående års bokslut. Hon anser att det i så fall måste justeras i någon form för att 
uppnå likvärdighet. 
Bidraget som betalas ut till de fristående skolorna bygger som MN beskriver det på 
föregående års bokslut men justeras under året för löneökningar respektive 
prisökningar vilket meddelas ut till de fristående skolorna när så sker. 
Lönejusteringen sker i samband med att de kommunala lönerna blivit 
färdigförhandlade med de fackliga organisationerna och kan variera år från år. 
Prisökningskompensationen sker i samband med att förvaltningen meddelar ut det 
nya årsbeloppet och skall ske skyndsamt efter det att bokslutet är fastställt. 
 
MN kräver en tydligare redovisning av vad som ingår i det belopp som redovisas 
lokalersättning och om alla kommunala skolors lokalkostnader ingår.  
Summan som redovisas för lokalkostnader har varit ungefär lika stor, procentuellt, 
under de senaste åren och de beloppsnivåer som använts tidigare har redovisats i 
olika forum för de fristående skolorna.  
 
Skolpliktskostnader 
Kommunen anser att avdraget för den kommunala överkapaciteten som används i 
modellen är en klar belysning av vilka kostnader som kommunen har för denna 
överkapacitet. 
 
Information till fristående skolor har redovisats och redovisar detaljerat de 
förhållande som MN syftar på i sitt yttrande. 
De ifrågasättande av tydligheten som yttrandet hänvisar till kan inte rimligtvis 
påverka lagligheten i de beslut som reglerar resurstilldelningen. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens ekonomichef  står till förfogande för länsrätten  
att föredra och ytterligare förklara resurstilldelningssystemet. 
 
I övrigt hänvisas till vad som anförts i tidigare yttranden. 
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Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att lämna yttrande till länsrätten enligt ovanstående. 
 
Protokollsanteckning 
Borgerliga alliansen deltar ej i beslutet avseende detta ärende. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att lämna yttrande till länsrätten i enlighet med ovanstående 
tjänstemannaförslag. 
 
Särskilt yttrande 
Borgerliga alliansen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet. 
 
________________ 
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2. Frågor med anledning av valutgången 
 
Bo Palmgren (c) ställer frågor om vad som händer i nämnden fram till den 
31 december 2006. 
 
Ordföranden redovisar sitt ställningstagande. Samarbete kommer att ske med 
nye kommunstyrelseordföranden i vissa långtgående ärenden av brådskande 
natur. I övrigt kommer endast beslut att tas i sådana ärenden som ej påverkar 
kommande mandatperiod. 
 
3. Tack  
 
Annicka Engblom (m) som med dagens sammanträde deltagit i sitt sista möte  
med barn- och ungdomsnämnden tackar för sina två mandatperioder. Hon 
ser det som en mycket utvecklande tid och poängterar det positiva samarbetet  
trots ideologiska skillnader. 
 
Ordföranden framhåller att han uppskattat Annicka Engbloms raka och tydliga 
politiska ställningstagande kombinerat med goda personliga egenskaper i övrigt. 
Han önskar henne lycka till i det nya uppdraget i riksdagen som kommer att bli 
mycket lärorikt och intressant. 
 
________________ 
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§ 98    
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen  2006.254 290 
 § 172 
 Projekteringstillstånd för ombyggnad 
 av Ramdala 28:1 (fd pensionärshemmet 
 i Ramdala) till förskola. 
 
Kommunfullmäktige  2006.341 420 
 § 112 
 Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun. 
 
Kommunfullmäktige 2004.421 291 
 § 117 
 Investeringstillstånd för anpassning av 
 lokaler i Aspö skola. 
 
Skolverket 2006.352 049 
 Kommunblad med jämförelsetal för  
 huvudmän. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.356 026 
 Arbetsmiljöverket inspekterar ungas 
 arbetsmiljö 23-24 oktober 2006. 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2006.222 214 
 Yttrande under granskningsskedet avseende 
 detaljplan för Södra Backe (skola) Verkö. 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2006.45 214 
 Yttrande under granskningsskedet avseende 
 detaljplan för Karlskrona 5.10, Vämöstrand. 
 
-------------- 
                                                                                                                                            
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas 
till protokollet. 
 
____________       

 



 25 oktober 2006 
 
 
 
 

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 25 oktober 2006 
 
§ 99 Aktuell information 
 1. Välkomsthälsning 
 2. Redovisning av sjuktal 
 3. Information om revisionsrapport FF2006 – Skolplanen som 
  styrinstrument 
 4. Utvärdering av försöksverksamhet med socialpedagoger i 
  skolan 
 
§ 100 Delegeringsärenden 
 
§ 101 Budgetuppföljning per den 30 september 2006 
 
§ 102 Yttrande över laglighetsprövning avseende särskilda resurser 
 Mål 607-06 och 608-06 
 
§ 103 Uppdrag att utkvittera handlingar 
 
§ 104 Val av ledamot och ersättare för moderaterna i arbetsutskottet  
 
§ 105 Val av ersättare i Kommunala Handikapprådet      
 
§ 106 Kurser och konferenser 
 1. Kommunal Skolriksdag 
 2. Allergikommittén 10 år 
 3. Vetenskapsakademiens lärardag 
 4. Hela människan 
 
§ 107 Avtackning av Kurt Edvinsson   
 
§ 108 Meddelanden 
 
_____________
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal 
 kl 08.30 – 11.00 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Johan Elofsson (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Birgitta Gamelius (m) 
 Filip Issal (fp) 
 Daniel Jusinski (kd) 
 Bo Palmgren (c)  fr o m 08.40 

 Åsa Gyberg-Karlsson (v) fr o m 08.40 

 
Tjänstgörande ersättare Åsa Thelning (fp) 
 
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 Torun Thern psykolog, resurscentrum 
 Bo Löfgren revisor 
 Mats Nilsson revisor 
 Holger Olsson revisor 
 Thomas Almqvist revisor 
 
Utses att justera Filip Issal 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-11-07 
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 99-108 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-11-08 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 99 
Aktuell information 
 
 
1. Välkomsthälsning 
 
Ordföranden hälsar nya ledamoten Birgitta Gamelius (m) välkommen till 
barn- och ungdomsnämnden. 
 
______________ 
  
  2006.106 026  

L Dehlin 2. Redovisning av sjuktal 
Akten 

Sjukdagar per anställd och månad åren 2002 - 2006 och t o m augusti månad 2006 
redovisas. Sjuktalen går alltjämt ner såsom trenden visat sedan maj 2005. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_________________ 
 
  2006.305 007 
 

P Olsson 3. Information om revisionsrapport FF2006 – Skolplanen som 
A Eklund styrinstrument 
Rektorerna 
Akten Revisionsfirman Ernst & Young har på uppdrag av kommunens förtroendevalda 
 revisorer genomfört en granskning av kommunens skolplaner. Syftet med 
 granskningen är att belysa vilken styreffekt de kommunala skolplanerna har samt hur 
 styrningen med utgångspunkt från skolplanerna integreras med ekonomistyrningen. 
 Granskningen belyser också hur skolplanerna följs upp. 

 
Karlskrona kommuns revisorer och revisor från Ernst & Young redovisar resultatet 
av granskningen. Grundskolans skolplan har tydliga kopplingar till läroplanerna 
vilket bidrar till att skolplanen får en stark styreffekt. Detta förstärks av det 
systematiska uppföljningsarbetet och den struktur för kvalitetsredovisningar som 
förvaltningen arbetat fram. Revisorerna ser mycket positivt på hur grundskolans 
skolplan genomsyrar arbetet även på skolnivå. 
Förvaltningens arbete med uppföljning och utvärdering är föredömligt. 
Det sker systematiskt och är väl planerat. Resultaten sprids och följs för att bidra till 
fortsatt utvecklingsarbete. Nämnden använder uppföljningarna och utvärderingarna 
för att styra verksamheten. 
 
Revisionen har för grundskolans del begränsat sig till Vedebyskolan och 
Sunnadalsskolan. 
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Några förbättringsområden har dock identifierats av revisorerna; 
- Grundskolans skolplan skulle innehållsmässigt vinna på att stramas upp en aning.  
  Det finns förtjänster med att direktiven till skolorna samlas under rubriken 
 uppdraget. Idag uttrycks ambitionerna med skolan i Karlskrona kommun under 
 flera rubriker. 
- Grundskolans rektorsområden bör i likhet med förvaltningen integrera verksam- 
 hetsberättelsen och kvalitetsredovisningen. När den ekonomiska informationen 
 och informationen om den pedagogiska verksamheten är samlad är det lättare att 
 bedöma vad som skapats med tilldelade resurser. 
- Måluppfyllelsen bör återrapporteras till fullmäktige.  
 
Bo Löfgren slutar redovisningen med förhoppningen att det positiva resultatet av 
revisionen förmedlas neråt till rektorer, arbetslag och elever. 
 
Ordföranden tackar för redovisningen. 
 
Johan Elofsson (m) tar med sig synpunkterna i det kommande nämndsarbetet. 
 
______________ 
 
 
  2004.481 042 
 

A Eklund 4. Utvärdering av försöksverksamhet med socialpedagoger i skolan           
T Thern 
Akten Anja Eklund och Thorun Thern redovisar utvärdering av försöksverksamhet med 

socialpedagoger i skolan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 27 april 2005, § 36, att försöksverk- 
samheten skulle ske i två samverkansområden; Jämjö och Rödeby. Avsikten med 
verksamheten var att förbättra skolans sociala klimat samt skapa bättre kvalitet i 
skolgången för elever med svag motivation och/eller en social situation som 
försvårar skolarbetet. 
I Jämjö samverkansområde anställdes en socialpedagog som i huvudsak arbetar 
med 7-9 på Jändelskolan. Rödeby samverkansområde har två socialpedagoger, 
en som arbetar på Rödebyskolan och en som arbetar på ytterskolorna i Tving, 
Fridlevstad och Holmsjö. 
 
Under augusti/september 2006 har utvärdering genomförts. 
Samtliga intervjuer visar att försöksverksamheten tillfört skolorna värdefull 
kompetens. Såväl rektorer som lärare, elevhälsans personal och elever menar 
att socialpedagogerna varit en stor tillgång i arbetet. Speciellt uppskattas  social- 
pedagogens kunskaper om att arbeta med grupper, att skapa goda relationer med 
hemmen och att hon finns i elevernas närhet även under icke lektionstid. 
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Lärarna upplever att elevernas förhållningssätt gentemot varandra har förbättrats 
betydligt. Eleverna tycker att tryggheten ökat både ute och inne. 
 
I utvärderingen från Jämjö samverkansområde, Jändelskolan tas följande positiva 
synpunkter upp: 
- avlastning 
- dubbla roller 
- professionellt bemötande 
- flexibilitet 
- förebyggande arbete 
- verksamhetsansvar    
 
Rödeby samverkansområde, Rödebyskolan tar upp följande positiva synpunkter: 
- kompetenshöjning 
- förbättrat socialt klimat 
- elevhälsan 
- stöd för barnen 
- stöd för personalen 
- verksamhetsuppfyllelse 
- ”drar upp plantor”. 
 
I Fridlevstad, Tving och Holmsjö poängteras följande: 
- helt ny kompetens 
- ser helheten 
- lyckade exempel 
- förebygger 
- stöd för personalen 
 
Även elevernas synpunkter redovisas. Framför allt att det är ett stort stöd att 
socialpedagogen ser eleverna och att de har någon att prata förtroligt med. 
Eleverna uppskattar att det blivit mycket lugnare och tryggare på skolan 
och att socialpedagogen håller koll på dem och ser till så att de inte skolkar. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärderingen och konstaterar att 
försöket upplevts mycket positivt i verksamheten. 
 
______________ 
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 § 100 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektors- 2006.3 024 
assistent 50 % vid Sunnadalsskolan under tiden 18 september 
- dock längst t o m 31 december 2006. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektors- 2006.3 024 
assistent 50 % vid Sunnadalsskolan under tiden 24 september 
- 1 oktober 2006 och 75 % under tiden 2 oktober – 
31 december 2006. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 4 vid Jämjö östra rektorsområde  
under tiden 28 februari – 23 mars 2007. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 1 vid Jämjö östra rektorsområde  
under tiden 28 februari – 23 mars 2007. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 2 vid Nättraby rektorsområde  
under tiden 1 – 18 december 2006. 
 
Förordnade av vik rektorsassistent 58 % vid Rödeby samverkans- 
område under tiden 15 augusti – 31 december 2006. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 9 vid Jändelskolan  under tiden 
30 november – 15 december 2006. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 5 vid Nättraby rektorsområde  
under tiden 12 december 2006 – 26 januari 2007. 
 
Beviljande av entledigande fr o m 1 augusti 2006 från tjänst vid  
fritidshem i Fridlevstad-Holmsjö området. 
 
Beviljande av entledigande fr o m den 1 augusti 2006 från lärar- 
tjänst i Rödeby rektorsområde. 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 6 i Nättraby rektorsområde  
den 12 december 2006 – 26 januari 2007. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_____________________ 
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  2005.501 042 
 

P Olsson § 101 
S Petersson Budgetuppföljning per den 30 september 2006 
Kommunstyr. 
Akten Delårsbokslutet per augusti 2006 visade att prognosen för barn- och ungdoms-
 förvaltningen, helår, skulle sluta på ett negativt resultat på -1 Mkr. Under september 
 månad har inget förändrats som skulle påverka prognosen utan förvaltningen 
 prognostiserar fortfarande att den budget som lagts för 2006 kommer att visa ett 
 smärre negativt resultat. 

 
Barn- och ungdomsnämnden  prognostiserade tidigt under 2006 att de medel som 
fanns avsatta som reserv under kommunstyrelsen för den fortsatta 
förskoleutbyggnaden inte skulle räcka under 2006. Under senhösten kommer 
nämnden att behöva öppna ytterligare förskoleavdelningar som delvis är 
ofinansierade, eftersom de reserverade medlen till förskolan redan var intecknade 
första halvåret 2006. 
 
För den projekteringskostnad som nedlagts i projektet Ehrensvärdska grundskolan 
görs bedömningen att den i nuläget uppgår till ca 0,5 Mkr, vilket inte nämnden kan 
finansiera inom befintlig budget.   
 
Bland de övriga verksamheterna finns i dagsläget inga större avvikelser. 
 
Rektorsområdena  
Prognosen för rektorsområdena i sin helhet för 2006 är +/- 0 Mkr. 
 
Investeringsbudget 
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 4,8  Mkr till och med september 
månad, har 3,9 Mkr använts. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
 
att godkänna budgetuppföljningen per september månad 2006. 
 
---------------- 
 
Yrkande 
Ordföranden föreslår följande tilläggsattsats 
 
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå 
nollresultat. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsatsen. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med denna. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat  
 
att godkänna budgetuppföljningen per maj månad 2006 samt 
 
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå 
nollresultat. 
 
____________ 
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  2006.197 631 
  2006.100 631 
 

P Olsson § 102 
S Petersson Yttrande över laglighetsprövning avseende särskilda resurser 
Länsrätten Mål 607-06 och 608-06 
Akten 

Länsrätten har anmodat Karlskrona kommun, barn- och ungdomsnämnden att yttra 
sig i ovanstående ärende avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen. 
 
Förslag till yttrande 
Med anledning av det yttrande som inkommit från Karlskrona Montessorifriskola 
AB på Karlskrona kommuns yttrande 2006-06-21 har Karlskrona kommun blivit 
anmodade att yttra sig. 
Karlskrona Montessorifriskola AB hänvisar till Skolverkets rapport och att skollagen 
ålägger de fristående skolorna att ta emot elever med särskilda behov. De skriver 
även att skollagen haltar i kommunens skyldighet att utge medel till dessa elever, 
vilket inte påverkar lagligheten i beslutet.  
Vidare anser de att de fristående skolorna inte kan ta emot elever med särskilda 
behov pga av det låga bidrag kommunen tilldelar de fristående skolorna och bidragen 
är bland de lägsta i landet. Att de elevbidrag som utgår till en elev i Karlskrona 
kommun är bland de lägsta i Sverige är helt riktigt. Men det är inte specifikt för de 
fristående skolorna utan detta gäller även för de kommunala skolorna och är helt 
beroende på politiska ställningstaganden på en övergripande nivå.  
 
Karlskrona Montessorifriskola AB hänvisar till ärendet som avser ställningstaganden 
avseende modellen för medelstilldelning till de fristående skolorna i Karlskrona 
kommun. Detta resursfördelningsbeslut har, av företrädare för fristående skolor, 
överklagats i särskild ordning och är ett separat ärende hos Länsrätten för prövning, 
mål nr 1165-05. Barn- och ungdomsnämndens ställningstagande i resursfördelnings-
beslutet grundar sig på den skolpliktskostnad som den kommunala skolan har och 
inte på respektive skolas behov av särskilda stödinsatser för sina elever. Barn- och 
ungdomsnämnden anser att denna del av de klagandes yttrande inte har med detta 
mål att göra och att Länsrätten skall bortse det i sitt ställningstagande i detta mål. 
 
Det beslut som de klagande invänder mot innebär att fristående skolor och 
kommunala skolor behandlas lika avseende tilldelning till barn med behov av särskilt 
stöd, dvs att medel för dessa insatser ingår i den ordinarie resursfördelningen med 
ansvar för respektive skola att avsätta medel för särskilda insatser.   
 
Karlskrona kommun anser att de beslut som tagits i detta ärende inte innebär något  
fel i förhållande till likställighetsprincipen och inte heller enligt kommunallagen  
kap 10 § 8. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  yttra sig enligt ovanstående förslag samt hemställa att Länsrätten avgör ärendet 
på de handlingar som tidigare insänts till Länsrätten och hemställa att Länsrätten 
avslår överklagandet.  
 
Protokollsanteckning 
Alliansen deltar ej i beredningen av detta ärende. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet i övrigt yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta i enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
--------------------- 
 
Protokollsanteckning 
Alliansen avstår från att delta i beslut i detta ärende. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag    
 
att  yttra sig enligt ovanstående förslag samt hemställa att Länsrätten avgör ärendet 
på de handlingar som tidigare insänts till Länsrätten och hemställa att Länsrätten 
avslår överklagandet.  
 
______________ 
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 2006.369 002  
    

H Lindgren § 103 
S Petersson Uppdrag att utkvittera värdehandlingar 
I Bergström 
L Winnow Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde den 20 oktober 2004, § 98, 
I Andersson om uppdrag att utkvittera värdehandlingar. 
Akten 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid detta tillfälle  
att Kurt Edvinsson, Ingrid Bergström, Lise-Lott Winnow och Ingrid Andersson 
var för sig kan utkvittera värdehandlingar till barn- och ungdomsnämnden samt 
 
att uppdraget skall gälla tillsvidare. 
 
Då Kurt Edvinsson beviljats pension fr o m den 1 november 2006 föreslås att 
Henrik Lindgren får motsvarande uppdrag. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och ungdoms-
nämnden besluta  
 
att Henrik Lindgren erhåller motsvarande uppdrag fr o m den 1 november 2006 
 
att uppdraget skall gälla tillsvidare. 

 
------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta  
 
att Henrik Lindgren erhåller motsvarande uppdrag som Kurt Edvinsson innehaft att 
utkvittera värdehandlingar fr o m den 1 november 2006 
 
att uppdraget skall gälla tillsvidare. 

 
_______________ 
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  2006.109 001 
 

H Lindgren § 104 
I Bergström Val av ledamot och ersättare för moderaterna i arbetsutskottet  
E Winther 
J Elofsson Förslag till namn lämnas vid nämndens oktobersammanträde. 
B Gamelius 
Akten ------------------- 
 
 Yrkande 
 Johan Elofsson (m) yrkar å moderaternas vägnar 

 
att Johan Elofsson (m) väljs till ledamot i arbetsutskottet  och 
 
att Birgitta Gamelius (m) väljs till ersättare för moderaterna i 
arbetsutskottet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget 
   
att Johan Elofsson (m) väljs till ledamot i arbetsutskottet  och 
 
att Birgitta Gamelius (m) väljs till ersättare för moderaterna i 
arbetsutskottet. 

 
 _____________ 
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  2002.430 001 

H Lindgren § 105 
I Bergström Val av ersättare i Kommunala Handikapprådet 
E Winther 
Kommunala Uppdraget som ersättare i Kommunala Handikapprådet avseende perioden 
Handikapprådet 2003-2006 har blivit vakant då Andreas Reinholdsson avsagt sig uppdraget 
Akten som ledamot i nämnden. 

 
Förslag till ersättare lämnas vid nämndens oktobersammanträde. 
 
------------------  
 
Förslag 
Johan Elofsson (m) föreslår att Daniel Jusinski (kd) väljs till ersättare i Kommunala 
Handikapprådet efter Andreas Reinholdsson.  
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Johan Elofssons förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget 
 
att  välja Daniel Jusinski (kd) till ersättare i Kommunala Handikapp- 
rådet efter Andreas Reinholdsson.  
 
_____________ 
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Kurser och konferenser 
 
1. Kommunal Skolriksdag 
 
Kommunal Skolriksdag äger rum 27-28 mars 2007. 
Beslut om antal deltagande tas på nämndens novembersammanträde då program för 
konferensen fastställts och kommit nämnden tillhanda. 
 
_______________ 
 
 
2. Allergikommittén 10 år 
 
Allergikommittén inbjuder till jubileumsföreläsning tisdagen den 5 december 
2006 kl 12.00-16.30. 
 
Anmälan om deltagande skall ske till Ingrid Bergström senast den 29 november 
2006. 
 
________________ 
 
 
3. Vetenskapsakademiens lärardag 
 
Kungliga vetenskapsakademien inbjuder till lärardag om livets uppkomst och 
utveckling; Klimatutveckling, växthuseffekt och naturkatastrofer. 
 
Plats: Karlskrona kompetenscenter, Gullberna Park. 
Dag: Den 30 oktober 2006 kl 08.00-15.30. 
 
De av nämndens ledamöter som önskar delta skall anmäla sitt intresse till 
Else Timms, Karlskrona Kompetenscenter. 
 
_____________ 
 
 
4. Hela människan 
 
Eva-Britt Dahlström informerar om konferensen Hela människan den 7 mars 2007. 
Det blir en heldag med fokus på barn i missbrukarfamiljer och våld mot barn och 
kvinnor. 
 
______________ 
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§ 107 
Övrigt 
 

K Edvinsson 1. Avtackning av Kurt Edvinsson 
 
Då barn- och ungdomsförvaltningens kanslichef Kurt Edvinsson går i pension den  
31 oktober 2006 och det således är sista  nämndssammanträdet han deltar i som 
förvaltningens representant, överlämnar ordföranden blommor från nämnden och 
tackar honom för en fantastisk insats under åren som gått, inte minst för det stöd och 
den gedigna kunskap som kommit ordföranden och barn- och ungdomsnämnden 
tillgodo. 
 
Kurt Edvinsson tackar för blommorna och ger en liten resumé över hur både arbetet 
och politikerrollen förändrats under de fem decennier han arbetet i förvaltningen. 
Han framhåller att han haft förmånen att få jobba med många olika politiker och 
människor under årens lopp, närmare bestämt i 10 mandatperioder och nästan 300 
sammanträden. 
 
Ordföranden önskar Kurt Edvinsson lycka till i hans fortsatta arbete som blir av 
det mer jordnära slaget. 
 
Den officiella avtackningen sker den 31 oktober 2006 kl 14.00-16.00 på 
Porslinsmuséet i Ruthensparre. 
 
______________   
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§ 108    
Meddelanden   
 
Kommunstyrelsen 2005.501 042 
 § 194 
 Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 
 för Karlskrona kommun. 
 
Kommunfullmäktige  2005.101 102 
 § 132 
 Avsägelser av kommunala uppdrag 
 Annicka Engblom (m) avsäger sig 
 uppdraget som 2:e vice ordförande 
 i barn- och ungdomsnämnden fr o m 
 den 1 oktober 2006. 
 
Kommunfullmäktige 2005.101 102 
 § 133 
 Kommunala val 
 Kommunfullmäktige utser Johan Elofsson 
 (m) till 2:e vice ordförande efter Annicka 
 Engblom och Birgitta Gamelius (m) till 
 ledamot efter Johan Elofsson. 
 
Kommunfullmäktige 2006.385 370 
 § 137 
 Revidering av energiplan 
 Kommunfullmäktige antar reviderad 
 energiplan för Karlskrona kommun. 
 
Kommunfullmäktige 2006.386 512 
 § 138 
 Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona 
 kommun. 
 
Kommunfullmäktige  2004.419 290 
 § 143 
 Investeringstillstånd och begäran om anslag 
 för byggandet av ny förskola i Spjutsbygd.                                                                                                                                      
 
Tekniska nämndens trafik utskott  2006.362 512 
 § 14 
 Begäran om hastighetsbegränsning 30 
 km/tim vid dagisverksamheten Nisastugan  
 i Spjutsbygd.         
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Tekniska nämnden 2006.365 291 
 § 93 
 Anslag och investeringstillstånd för 
 åtgärdande av arbetsmiljöproblem på 
 Östra Torpskolan. 
 
Tekniska nämnden 2005.259 290 
 § 92 
 Begäran om anslag och investeringstill- 
 stånd för byggnation av förskola på 
 Fredriksdal 8:51 i Nättraby (Folkets Hus). 
 
Skolverket 2005.400 047 
 Information om utbetalning av statsbidrag 
 för personalförstärkning i förskolan år 
 2006. 
 Karlskrona kommun har tilldelats  
 4.110.249 kronor per den 29 september 
 2006.  
 
Skolverket 2005.517 047 
 Godkänd uppföljning av statsbidrag till 
 personalförstärkningar i skola och 
 fritidshem bidragsåret 2005/2006. 
 
Skolverket 2005.518 047 
 Utbetalning av statsbidrag september 2006 
 till kommuner som tillämpar maxtaxa i  
 förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,   
 9.754.173 kronor. Utbetalning av 
 statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder i 
 september 2006  1.533.675 kronor. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.78 291 
 Inspektionsmeddelande avseende 
 uppföljning av inspektion på Vedebyskolan, 
 Lyckeby administrativa centrum. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Avisering av inspektion vid kommunens 
 träslöjdsalar. Den 1 november 2006 
 görs besök vid Holmsjö skola. 
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Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Avisering av inspektion av kommunens 
 träslöjdsalar. Den 1 november 2006 görs 
 besök vid Rödeby skola. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Avisering av inspektion av kommunens 
 träslöjdsalar. Den 26 oktober 2006 görs 
 besök vid Fågelmara skola. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Avisering av inspektion av kommunens 
 träslöjdsalar . Den 26 oktober 2006 görs 
 besök vid Jändelskolan. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Avisering av inspektion av kommunens 
 träslöjdsalar. Den 17 oktober 2006 görs 
 besök vid Sunnadalsskolan. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Avisering av inspektion av kommunens 
 träslöjdsalar. Den 17 oktober 2006 görs 
 besök vid Rosenfeldtskolan. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Resultat av inspektion av Sunnadalsskolans 
 träslöjdsalar den 17 oktober 2006. 
 Svar skall vara Arbetsmiljöverket tillhanda 
 den 1 februari 2007 med redovisning av 
 åtgärder som vidtagits. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.370 290 
 Granskningsutlåtande angående Hästö 
 förskolas kök. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.421 291 
 Granskningsutlåtande angående Aspö 
 skolas nya kök. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2005.72 290 
 Granskningsutlåtande för Johannesbergs 
 förskola, Johannesberg, Rödeby. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2006.265 289 
 Registrering av livsmedelsverksamhet vid 
 Sjöstiernans förskola, övre våningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2006.314 289 
 Granskningsutlåtande för Rosenholms 
 förskola, Rosenholm. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2006.395 290 
 Delegationsbeslut om godkännande av 
 livsmedelsanläggning vid Skillingenäs 
 förskola. 
  
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till 
protokollet. 
 
____________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 25 oktober 2006 
 
§ 109 Aktuell information 
 1. Sjukfrånvaroredovisning 
 2. Förskolan och läroplanen 
 3. Information om projekt mot nätmobbing 
 
§ 110 Delegeringsärenden 
 
§ 111 Budgetuppföljning januari – oktober 2006 
 
§ 112 Installation av hiss på Wämöskolan 
 
§ 113 Omfattningen av Rosenholmsskolans verksamhet 
 
§ 114 Beslut om hyresbidrag för Tant Gröns verksamhet i Kättilsmåla 
 
§ 115 Yttrande över medborgarförslag om bussreflex till alla skolbarn 
 
§ 116 Rosenborgs kök (ärendet utgår) 
  
§ 117 Kurser och konferenser  
 - Kommunal Skolriksdag 27-28 mars 2007 
 - Skolverkets presentation av inspektionsrapporter den 7 december 
 - Allergikommitténs jubileumsföreläsning den 5 december 
 
§ 118 Meddelanden 
 
_______________
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 11.10 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Markus Alexandersson (s) 1:e vice ordförande 
 Johan Elofsson (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  
 Jeanette Petersson (s) 
 Birgitta Gamelius (m) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Filip Issal (fp) 
 Daniel Jusinski  (kd) 
 Bo Palmgren (c)  tom kl 09.10 

 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Tjänstgörande ersättare Claes Nedfors (s) 
 Margareta Olin-Mattsson (c) from  kl 09.10 

 
Ersättare Margareta Olin-Mattsson (c) tom kl 09.10 

 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Henrik Lindgren adm chef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Kerstin Åkesson vik nämndsekreterare 
 
Utses att justera Jeanette Petersson  
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-12-05 kl 11.30   
 
Underskrifter Sekreterare   _______________________________________        Paragrafer 109-118 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-12-06 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 109 
Aktuell information 
  2006.106 026 

L Dehlin 1. Sjukfrånvaroredovisning 
E Magnusson- 
Larsson Eva Magnusson- Larsson ger en information om sjukdagar under perioden januari – 
Akten september enligt nedan: 

- sjukdagar/person i hela kommunen åren 2004, 2005 och 2006 
- sjukdagar/förvaltningar åren 2005 och 2006 
- sjukdagar/person i barn- och ungdomsförvaltningen åren 2004, 2005 och 2006 
- sjukdagar/åldersintervall i barn- och ungdomsförvaltningen 0-29 år, 30-49 år och 
 50-67 år åren 2004, 2005 och 2006 
- sjukdagar/frånvarointervall i barn- och ungdomsförvaltningen 0-60 dagar och 
 60 dagar och därutöver åren 2004, 2005 och 2006. 
 
Vidare redovisas sjukdagar per anställd och månad åren 2002 , 2003, 2004, 2005 och  
t o m september månad 2006. 
 
En fördjupning av materialet kommer att ges vid nämndens januarisammanträde. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och framhåller de positiva 
siffrorna. 
 
___________________ 
 
 
   2006.422 619 
 

A Ottosson 2. Förskolan och läroplanen 
Akten 

Anita Ottosson redovisar rapporten Förskolan och läroplanen som skall spegla 
personalens uppfattning om förskolans måluppfyllelse år 2006. 
 
År 2005 genomfördes en enkätundersökning där alla föräldrar med barn i förskolan 
gavs möjlighet att lämna synpunkter på kvaliteten i verksamheten. Det är även  
viktigt att personalen får möjlighet att uttrycka sin uppfattning om hur väl förskolan 
lyckas med sitt uppdrag, varför barn- och ungdomsnämnden tog beslut om denna 
undersökning där personalen i förskolan fått ge sin bild av förskolans måluppfyllelse.  
 
Enligt nämndens beslut ska undersökningen  
- ge en bild av barns och föräldrars möjlighet till inflytande och delaktighet, 
- beskriva på vilka sätt barns möjligheter att utveckla sina styrkor och sitt eget sätt att 
 lära tas till vara samt 
- belysa hur förskolans anpassning i lärmiljöer påverkar graden av måluppfyllelse. 
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Rapporten omfattar 
- bakgrund 
- genomförande av undersökningen 
- redovisning 
- förskolans uppdrag 
- resultatredovisning 
- analys och kommentarer 
 
Undersökningen visar att arbetssättet i förskolan har utvecklats och förändrats i den 
riktning läroplanen anger. Förskolan är rolig, trygg och lärorik för barnen. Den 
erbjuder en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en 
helhet. Barnen erbjuds spännande och utmanande miljöer, där de är delaktiga och 
kan göra egna val, utifrån ålder och mognad. Verksamheten utvärderas kontinuerligt 
och förändras utifrån de behov som framkommer. 
Den anpassning av lärmiljöer som skett och som ständigt sker i förskolan gör att 
arbetet väl stämmer överens med vad som anges i läroplanen.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten. 
 
_________________ 
 

 
P Olsson 3. Information om projekt mot nätmobbing  
Registrator 

Förvaltningschefen informerar om en inbjudan till 2 pilotskolor att delta i ett projekt 
att använda datormodul mot nätmobbing. Förvaltningschefen har ställt frågan till 
skolorna om de önskar medverka. Modulen kan bli ett verktyg i skolornas IT-miljö. 
 
_________________ 
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 § 110 
 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor 25 % 2006.3 024 
vid Jämjö Östra rektorsområde under tiden 10 oktober – 
längst 22 december 2006. 
 
Förordnande som vik rektor 25 % inom Jämjö Östra 2006.278 023 
rektorsområde under tiden 28 oktober – längst  
22 december 2006. 
 
Förordnande som vik rektor vid Vedeby rektorsområde  2006.372 023 
under tiden 5-6 oktober 2006. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 6 vid Sunnadals 
rektorsområde under tiden 23 augusti – 23 september 
2006. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 vid 
Sunnadals rektorsområde. Undervisningen reduceras i två 
ämnen. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9 vid 
Sunnadals rektorsområde. Extra undervisning i ett 
ämne, ingen eller reducerad undervisning i andra 
ämnen. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 6 vid 
Sunnadals rektorsområde. Undervisningen reduceras 
i ett ämne. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 6 vid 
Sunnadals rektorsområde. Undervisningen reduceras 
i ett ämne. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8 vid 
Sunnadals rektorsområde. Undervisningen reduceras 
i ett ämne. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 5 vid Sunnadals 
rektorsområde under tiden 28 november 2006 –  
31 januari 2007. 
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Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7 vid 
Sunnadals rektorsområde. Extra undervisning i vissa 
ämnen och reducering i annat. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7 vid 
Sunnadals rektorsområde. Extra undervisning i vissa 
ämnen och reducering i andra. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7 vid 
Sunnadals rektorsområde. Extra undervisning i vissa 
ämnen och reducering i andra. 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 9 vid Vedeby 
rektorsområde under tiden 6 december 2006 – 
11 januari 2007. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 8 vid Vedeby 
rektorsområde under tiden 8 december 2006 – 
9 januari 2007. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 8 vid Vedeby 
rektorsområde under tiden 9-23 oktober 2006. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisnings- 
grupp vid Amiralitetsskolan fr o m v 42 för flicka i  
år 9 vid Vedeby rektorsområde.         
 
Beslut om fortsatt skolgång läsåret 2006/07 förlagd 
till grundsärskolan på Rosenfeldtskolan för pojke i år 9  
vid Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om att fr o m läsårsstarten 2006/07 erhåller 
flicka i år 8 vid Vedeby rektorsområde, all undervisning  
förlagd till Amiralitetsskolan. 
 
Beviljad ledighet för flickor i år 2 och år 5 på Östra  
Torpskolan under tiden 10 februari – 10 mars 2007. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
fr o m läsårsstarten 2006/07 i fem ämnen för pojke i år  
8 vid Vedeby rektorsområde. Ersätter tidigare beslut om 
anpassad studiegång. 
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Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
fr o m läsårsstarten 2006/07 i tre ämnen för pojke i år 7  
vid Vedeby rektorsområde.     
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
fr o m läsårsstarten 2006/07 i fyra ämnen för flicka i år 9  
vid Vedeby rektorsområde. Ersätter tidigare beslut. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
fr o m läsårsstarten 2006/07 i fyra ämnen för flicka i år 9  
vid Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
fr o m läsårsstarten 2006/07 i fem ämnen för flicka i år 9  
vid Vedeby rektorsområde. Ersätter tidigare beslut om 
undervisning i särskild undervisningsgrupp. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
fr o m läsårsstarten 2006/07 i fyra ämnen för flicka i år 9  
vid Vedeby rektorsområde. Ersätter tidigare beslut om 
anpassad studiegång. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
fr o m läsårsstarten 2006/07 helt eller delar av fyra ämnen 
för pojke i år 8 vid Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
fr o m läsårsstarten 2006/07 helt eller delar av nio ämnen 
för pojke i år 7 vid Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
i fyra ämnen fr o m läsårsstarten 2006/07 för flicka i år 8 vid 
Vedeby rektorsområde. Ersätter tidigare beslut om 
undervisning i särskild undervisningsgrupp. 
Från läsårsstarten får även flickan anpassad studiegång 
innebärande förstärkning i tre vissa ämnen. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
i fyra ämnen fr o m läsårsstarten 2006/07 för flicka i år 7 
vid Vedeby rektorsområde. 
  
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
i sju ämnen fr o m läsårsstarten 2006/07 för flicka i år 9  
vid Vedeby rektorsområde. 
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Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
i ett ämne fr o m vecka 39 för pojke i år 9 vid Vedeby 
rektorsområde.  
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp 
i ett ämne fr o m vecka 39 för flicka i år 9 vid Vedeby 
rektorsområde.  
 
Beviljad ledighet för pojke i år 9 vid Vedeby rektorsområde  
under tiden 10 – 24 november 2006. 
 
Beslut om anpassad studiegång i sju ämnen fr o m vecka 40 
för pojke i år 9 vid Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om anpassad studiegång i fyra ämnen fr o m vecka 37 
för flicka i år 8 vid Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om anpassad studiegång i fyra ämnen fr o m vecka 37 
för flicka i år 7 vid Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp i fem 
ämnen fr o m vecka 40 samt anpassad studiegång i tre ämnen 
för pojke i år 8 vid Vedeby rektorsområde. Ersätter tidigare 
beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp i fyra 
ämnen fr o m vecka 40 för pojke i år 8 vid Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp i fem 
ämnen fr o m vecka 40 för flicka i år 8 vid Vedeby rektorsområde. 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 3 vid Ramdalaskolan under tiden 
8 – 22 mars 2007. 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 7 vid Jändelskolans rektorsområde  
under tiden 15 – 20 november och 30 november – 14 december 2006. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 5 vid Nättraby rektorsområde  
under tiden 1 – 18 december 2006. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.  
_____________________ 
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   2005.501 042 

P Olsson § 111 
S Petersson Budgetuppföljning januari – oktober 2006 
Kommunstyr. 
Akten En prognos för 2006 visar ett underskott på -1,1 Mkr.   

 
Budgetuppföljningen januari –oktober 2006  visar vid en samlad bedömning att  
barn- och ungdomsnämnden resultat  för år 2006 kommer att sluta på – 1 Mkr.  
 
Orsaken till underskottet bygger i sin helhet på de projekteringskostnader som 
nedlagts i Skolprojekt Trossö, 0,7 Mkr samt projekteringskostnader vid 
ombyggnaden av Jämjö folkets hus till förskola, vilken inte skall genomföras.  
Dessa kostnader är av engångskaraktär och belastar nämnden enbart under 2006. 
 
Rektorsområdena bedöms, särskolan exkluderat, att sammantaget uppvisa ett smärre 
negativt resultat jämfört med budget.  
 
Beräknade avvikelser för år 2006 enligt prognos i miljontals kronor: 
Barnomsorgsintäkter  1,0 Mkr    
En inkomstkontroll på alla föräldrar med sina barn  
placerade inom förskolan under 2004 gav detta 
nettoöverskott.  
 
Kapitalkostnader - 0,5 Mkr 
Utökade avskrivningskostnader med anledning av den  
omfattande utbyggnaden inom förskolan. 
 
Rektorsområdena - 0,2 Mkr 
Underskottet beror på ökade kostnader för barn i behov av  
särskilt stöd inom ett rektorsområde. 
 
Särskolan   -0,3 Mkr 
Utökat elevantal under hösten har medfört ökade personal- 
kostnader. 
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten är på totalt 6,5 Mkr. Till detta kommer 150 tkr som inte  
utnyttjades under 2005 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts. 
 
För den utbyggnad som planeras inom förskolan under året finns ytterligare 
investeringsbehov till utrustning/inventarier till vilket kommunstyrelsen avsatt medel i 
investeringsreserv. Av dessa har nämnden erhållit 0,6 Mkr tidigare under året.  
 
Av nämndens investeringsbudget har till och med oktober månad nyttjats 4,7 Mkr. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna budgetuppföljningen för januari – oktober 2006  samt 
 
att hos kommunstyrelsen hemställa att medel för de ovan beskrivna projekterings- 
kostnaderna om 1,1 Mkr – vilka ej inryms inom barn- och ungdomsnämndens 
befintliga budget för 2006, överförs till nämnden som ett engångsbidrag  
 
att hos kommunstyrelsen hemställa att investeringsmedel motsvarande 
5 avdelningar, 0,7 Mkr, av de medel som avsattes till demografisk utbyggnad  
inom förskolan överförs till nämnden 
 
att överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet 
vid nämndens novembersammanträde. 
 
---------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat 
 
att godkänna budgetuppföljningen för januari – oktober 2006  samt 
 
att hos kommunstyrelsen hemställa att medel för de ovan beskrivna projekterings- 
kostnaderna om 1,1 Mkr – vilka ej inryms inom barn- och ungdomsnämndens 
befintliga budget för 2006, överförs till nämnden som ett engångsbidrag  
 
att hos kommunstyrelsen hemställa att investeringsmedel motsvarande 
5 avdelningar, 0,7 Mkr, av de medel som avsattes till demografisk utbyggnad  
inom förskolan överförs till nämnden 
 
att överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
________________



  22 november 2006  10 
 
 
 
   2006.420 291  
 
§ 112 

P Olsson Installation av hiss på Wämöskolan 
S Ohlsson 
Tekn förvaltn Bakgrund 
H Franzén Sedan nästan ett år tillbaka finns en rullstolsburen elev på Wämöskolan. Då skolan  
A Westerlund inte är byggd i ett plan så innebär det svårigheter för eleven att ta sig fram i skolan. 
Akten 

Hittills har skolan förlagt undervisningen för de grupper som eleven tillhör i 
entréplan och lokalerna för no-ämnen kan eleven mestadels nå genom att förflytta sig 
utomhus.  
 
Diskussioner har pågått mellan elev, förälder och skolan för att uppnå bästa 
lösningen för eleven. Det är ett mycket starkt önskemål att det installeras en in en  
hiss i skolan vilket innebär att hela huvudbyggnaden på skolan blir tillgänglig.  
Detta är också en lösning som underlätta för städpersonal och materialtransporter. 
Kravet på tillgänglighet finns i alla kommunens fastigheter och ska vara genomfört 
senast 2010.  
 
Förslag 
Tekniska förvaltningen har tillsammans med skolledningen tagit fram ett förslag på 
installation av en hiss på Wämöskolan. Investeringskostnaden är 1 800 000 kronor. 
Detta innebär en merkostnad av årshyran med 270 000 kronor. 
Efter beställning tar arbetet ca 3 – 4 månader, vilket innebär att hissen kan vara på 
plats våren 2007. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att  uppdra till tekniska förvaltningen att hemställa hos tekniska nämnden att 
installera hiss på Wämöskolan enligt ovan. 
 
------------------- 

 
Yrkande 
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag biträtt av 
Johan Elofsson. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att  uppdra till tekniska förvaltningen att hemställa hos tekniska nämnden att 
installera hiss på Wämöskolan enligt ovan. 
 
________________  
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 2006.64 611 
§ 113 

P Olsson Omfattningen av Rosenholmsskolans verksamhet 
H Lindgren 
B Strelert Rosenholmskolan började sin verksamhet höstterminen 2006. Verksamheten  
I Bergström omfattar åren 7-9. 
Akten 

I kontakter med föräldrar och elever har framkommit intresse för att kunna bedriva 
verksamhet för åren 6-9. 
Huruvida intresset är tillräckligt stort för ett beslut att ändra omfattningen är osäkert. 
Förutsättningar bör dock finnas för rektor att föra dessa diskussioner vidare med 
barn- och ungdomsnämndens medgivande om utökad verksamhet. 
 
I likhet med fristående skolor bör rektor för Rosenholmsskolan ha möjligheter att 
anpassa verksamheten efter önskemål från föräldrar och elever. 
 
I det fall rektor beslutar om utökning enl ovan ska beslutet föregås av facklig 
samverkan/förhandling på samma sätt som beslut i barn- och ungdomsnämnden. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och ungdoms-
nämnden besluta  
 
att ge rektor för Rosenholmsskolan delegation att besluta om eventuell utökning 
av verksamheten till åren 6-9. 
 
--------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat  
 
att ge rektor för Rosenholmsskolan delegation att besluta om eventuell utökning 
av verksamheten till åren 6-9. 
 
_______________
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  2006.215 042 
§ 114 

P Olsson Beslut om hyresbidrag för Tant Gröns verksamhet i Kättilsmåla 
S Ohlsson 
S Petersson I förhandlingar och diskussioner om lämplig form för byggande och ägande av nya 
Akten lokaler för Tant Gröns verksamheter i Kättilsmåla har funnits och finns tankar om 
 såväl byggnation i kommunal som i enskild regi. 

Det har också förekommit olika kalkylerade hyresnivåer. 
 
För att underlätta snabba beslut i barn- och ungdomsnämnden då kommunstyrelsen 
är klar med sin hantering bör möjligheten finnas för arbetsutskottet att besluta om 
eventuell annan hyresnivå än i tidigare beslut. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att ge barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegation att besluta om 
hyresbidrag till Tant Gröns verksamhet i Kättilsmåla. 
 
-------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att ge barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegation att besluta om 
hyresbidrag till Tant Gröns verksamhet i Kättilsmåla. 
  
________________  
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   2006.283 623 
 
§ 115 

P Olsson Yttrande över medborgarförslag om bussreflex till alla skolbarn 
C-U Persson  
Blekinge- Barn- och ungdomsnämnden har för yttrande erhållit ett medborgarförslag om att 
trafiken busskort ska utformas som reflexbrickor. 
Kommunfullm. 
Akten Förslag till yttrande 

Inom nämndens verksamhet finns ett relativt litet antal elever som använder 
busskort. Av 2.000 skolskjutsbarn är det runt 300 barn som använder terminskort via 
Blekingetrafiken. 
 
Dessa kort har en magnetslinga och ska behandlas som en värdehandling. Kortet tål 
inte samma behandling som löst hängande reflexbrickor. 
 
Frågan om reflexer rent generellt är dock angelägen. I samråd med skolor, föräldrar 
och skolskjutsentreprenörer avser förvaltningen att ta fram en lösning för att ge våra 
barn och elever lämpliga reflexer. 
 
Ärendet bör också lämnas över till Blekingetrafiken för kännedom och vidare 
hantering. Det är Blekingetrafiken som styr alla former av busskort. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att till kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget enligt ovanstående 
 
att skicka över ärendet till Blekingetrafiken för kännedom och vidare hantering. 

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens novembersammanträde. 
------------------------ 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat 
 
att till kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget enligt ovanstående 
 
att skicka över ärendet till Blekingetrafiken för kännedom och vidare hantering. 
_______________ 
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 2006.423 290 
 
§ 116 
Rosenborgs kök 
 
Ärendet utgår för vidare  beredning. 
 
_______________
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§ 117 
Kurser och konferenser 
 
1. Kommunal Skolriksdag den 27-28 mars 2007 
 
Beslut om deltagande avvaktas till program för konferensen föreligger. 
 
Ärendet återkommer till nästa nämndsammanträde. 
 
______________ 
 
 
2. Skolverkets presentation av inspektionsrapporter 
 
Ordföranden påminner om Skolverkets presentation av inspektionsrapporter 
den 7 december 2006. 
 
Anmälan sker till nämndens sekreterare. 
 
______________ 
 
3. Allergikommitténs jubileumsföreläsning 
 
Solvig Ohlsson påminner om rubr föreläsning den 5 december. 
Anmälan skall ske till Ingrid Bergström. 
 
______________ 
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§ 118    
Meddelanden                                                                                                                                            
     
Kommunfullmäktige 2005.259 290 
 § 152 
 Begäran om anslag och investerings- 
 tillstånd för byggnation av förskola på 
 Fredriksdal 8:51 i Nättraby (Folkets Hus). 
 
Kommunfullmäktige  2006.365 291 
 § 153 
 Anslag och investeringstillstånd för 
 åtgärdande av arbetsmiljöproblem på Östra 
 Torpskolan. 
 
Kommunfullmäktige  2005.501 042 
 § 154 
 Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 
 för Karlskrona kommun. 
 
Skolverket 2005.400 047 
 Godkänd uppföljning av statsbidrag till 
 personalförstärkningar i förskolan. 
 
Till Arbetsmiljöverket 2006.122 290 
 Angående vidtagna åtgärder med anledning 
 av inspektionsmeddelande avseende 
 Knösö förskola. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Resultat av inspektion av Jändelskolan, 
 träslöjdsalar. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Resultat av inspektion av Fågelmara skola, 
 träslöjdsalar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2006.254 290 
 Granskningsutlåtande för Galaxens 
 förskola. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2005.259 290 
 Granskningsutlåtande för Nättraby folkets 
 Parks förskola. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2006.261 289 
 Anmälan betr förskoleverksamhet  
 Djupeskär 45, Gullberna Park. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2006.313 289 
 Anmälan angående Rosenholms förskola, 
 Arenavägen 15. 
 
Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2006.415 290 
 Tillsynsprotokoll avseende Hässlegårdens 
 förskola. 
 
Kurt Edvinsson Ett hjärtligt tack till barn- och ungdoms-
 nämnden för den fina uppvaktningen i 
 samband med pensionsavgången. 
 
---------------------- 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till 
protokollet. 
 
______________ 
 



 18 december 2006 
 
 
 

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 18 december 2006 
 
§ 119 Aktuell information 
 1. Köredovisning 
 2. Elevers och föräldrar attityder till skolan år 2006 – elever i år 5 
 
§ 120 Delegeringsärenden 
 
§ 121 Budgetuppföljning per den 30 november 2006 
 
§ 122 Flytt av särskoleverksamhet till Rosenholm 
 
§ 123 Rosenborgs kök 
 
§ 124 Yttrande över motion angående konstgräsplan på Trossö 
 
§ 125 Undersökning – förskolejämförelse för nätverkskommunerna 
 
§ 126 Kurser och konferenser 
 1. Kommunal Skolriksdag den 27-28 mars 2007 
 
§ 127 Meddelanden 
 
§ 128 Avtackning och julhälsningar 
 
________________
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal 
 kl 08.30 – 11.35 
 
Beslutande Magnus Johansson (s) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 2:e vice ordförande 
 Roland Andréasson (s)  
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Jeanette Petersson (s) 
 Birgitta Gamelius (m) 
 Jan-Olof Petersson (fp) 
 Filip Issal (fp) 
 Daniel Jusinski  (kd) 
 Bo Palmgren (c)  
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Tjänstgörande ersättare Jörgen Aronsson (s) 
 Mats Fagerlund (s) 
 Åsa Thelning (fp) 
 
Ersättare Margareta Olin-Mattsson (c) 
  
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Henrik Lindgren kanslichef  
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Helen Göransson central rektor 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 
Utses att justera Jan-Olof Petersson  
 
Justeringens tid och plats Wämö center  2006-12-20  
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 119-128 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
________________________________________________________________________________ 
Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-12-21 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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Aktuell information 
  2006.131 611 

S Ohlsson 1. Köredovisning 
Akten 

Köredovisning t o m november månad 2006 redovisas. Redovisningen omfattar 
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år 
är  31 barn, varav 6 har sena ködatum och 3 är från annan kommun.  
Framtida känd väntelista t o m  augusti månad 2007 är 395 barn, varav 51 till 
kooperativ. Av den totala kön fram t o m augusti månad 2007 önskar 57  placering 
under arbetssökande och 8 placering under föräldraledighet.  
 
Kön avseende skolbarn i åldrarna 6-12 år är 5 barn (varav 1 sent ködatum) och 
framtida känd väntelista t o m augusti månad 2007 är 10 barn, varav 2 till kooperativ.  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_______________ 
 
     2006.477 619 
 

Rapport 2. Elevers och föräldrars attityder till skolan år 2006 – elever i år 5 
A Ottosson 
Akten Anita Ottosson ger en redovisning av attitydundersökning år 2006 avseende år 5. 

 
Enkäten görs för andra gången och generellt med samma frågor som till år 9. 
Totalt har 615 av 727 elever svarat. Jämfört med föregående undersökning 
är svarsfrekvensen lägre både från elever och föräldrar. 
 
Attitydundersökningen görs för att få en bild av hur de som brukar skolan uppfattar 
den. Med ledning av de resultat som framkommer har skolan möjlighet att utvecklas 
och förbättras. Jämförelsen med tidigare undersökning görs för att se om skolan 
utvecklas mot målen. 
 
Flickors och pojkars uppfattning för samtliga frågeområden är ganska lika, men 
flickorna är nöjdare med det mesta, med undantag av att pojkarna upplever i högre 
utsträckning att de kan vara med och bestämma.  
Eleverna är mycket nöjda med lärarna, utvecklingssamtalen, möjligheten att få extra 
stöd och att de får lära sig på det sätt som passar dem bäst. 
 
Föräldrarna är mycket nöjda med hur skolan sköter sitt informationsansvar, 
utvecklingssamtalen och att det egna barnet har möjligheter att få det stöd som 
behövs. 
 
Enkäten visar att skolans demokratifostran är bra. 
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I stora delar är resultaten i undersökningen mycket glädjande, men det finns dock 
en liten grupp elever som inte mår bra och inte trivs i skolan. 
 
Föräldrarnas förtroende för skolan är skiftande vad gäller den svenska skolan i 
sin helhet, rektorer, lärarkåren, skolpolitiker på kommunal nivå och skolpolitiker 
på riksnivå. 
 
Förbättringsområden är 
- arbetet med värdegrundsfrågor 
- utveckling av arbetet med att integrera skolan i samhället och omvärlden 
- ökad användning av datorer i undervisningen 
- utveckling av formerna för delaktighet och påverkan. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten. Rapporten kommer även 
att finnas på barn- och ungdomsförvaltningens hemsida. 
 
______________  
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 Delegeringsärenden 
 

Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om nytt lönebelopp för rektor fr o m den 1 november 2006.457 024 
2006. 
 
Läsårstider 2007/2008 för Karlskrona kommuns grund- 2006.471 608 
skola inkl förskoleklass och särskola. 
 
Lönetillägg för samordnaruppdrag vid Gullvivans för- 2006.3 024 
skola under tiden 1 november 2006 – 31 mars 2007.  
 
Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som vik rektorsassistent 2006.3 024 
58 % vid Rödeby rektorsområde under tiden 1 januari –  
30 juni 2007. 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare 2006.3 024 
vid Nättrabyskolan under tiden 23 december 2006 – 
21 juni 2007. 
 
Uppsägning av tillsvidaretjänst vid Rödebyskolan beviljas  
fr o m den 3 november 2006. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 7 vid Jändelskolan under 
tiden  18-22 december 2006. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 8 vid Nättrabyskolan 
under tiden 26 februari – 12 mars 2007. 
 
Beviljande av ledighet för elev i år 4 vid Tvings skola 
under tiden 11 december 2006 – 26 februari 2007. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 

  
_____________________ 
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  2005.501 042 
§ 121 

P Olsson  Budgetuppföljning per den 30 november 2006 
S Petersson 
Akten PROGNOS FÖR 2006 - 1,1 Mkr 

 
Prognosen i oktober visade på att verksamheten i sin helhet är i balans mot budget.  
Precis som i budgetuppföljningen  januari-oktober till kommunstyrelsen lyfts 1,1 
Mkr åter upp som ett prognostiserat underskott. Orsaken till underskottet bygger i sin 
helhet på de projekteringskostnader som nedlagts i Skolprojekt Trossö, 0,7 Mkr, 
samt projekteringskostnader vid ombyggnaden av Jämjö folkets hus till förskola 
vilken inte skall genomföras. Dessa kostnader är av engångskaraktär och belastar 
nämnden enbart under 2006. 
 
Rektorsområdena bedöms, särskolan exkluderat, att sammantaget uppvisa ett smärre 
negativt resultat jämfört med budget.  
 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2006 slutar på  -1,1 Mkr. 
 
Barnomsorgsintäkter   1,0 Mkr 
En inkomstkontroll på alla föräldrar med sina barn placerade  
inom förskolan under 2004 gav detta nettoöverskott   
 
Kapitalkostnader - 0,5 Mkr 
Utökade avskrivningskostnader med anledning av den  
omfattande utbyggnaden inom förskolan. 
 
Rektorsområdena - 0,2 Mkr 
Underskottet beror på ökade kostnader för barn i behov av  
särskilt stöd inom ett rektorsområde. 
 
Särskolan -0,3 Mkr 
Utökat elevantal under hösten har medfört ökade personal- 
kostnader. 
 
INVESTERINGAR 
 
Investeringsbudgeten är på totalt 6,5 Mkr. Till detta kommer 150 tkr som inte  
utnyttjades under 2005 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts. 
 

 För den utbyggnad som planeras inom förskolan under året finns ytterligare 
investeringsbehov till utrustning/inventarier till vilket kommunstyrelsen avsatt medel 
i investeringsreserv. Av dessa har nämnden erhållit 0,6 Mkr tidigare under året samt 
begärt att 0,7 Mkr överförs till nämndens budget från november månad 
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Av nämndens investeringsbudget har till och med november månad nyttjats 5,3 Mkr. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta  
 
att godkänna budgetuppföljningen för januari – november 2006. 
 
--------------------- 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta  
 
att godkänna budgetuppföljningen för januari – november 2006. 
 
______________
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  2006.252 617   
 
§ 122 

P Olsson Flytt av särskoleverksamhet till Rosenholm 
S Ohlsson 
Tekn nämnd På barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 19 juni 2006, § 65, beslutades att 
Tekn förvaltn. flytta särskoleverksamhet till Rosenholm. 
A Westerlundh I ärendet togs beslut om en årshyra på maximalt 1 100 000 kronor. I underlaget för  
H Franzén denna hyresberäkning  fanns inte särskolans utemiljöer med.  
Akten 
 Beräknad årshyra inklusive utemiljön kommer att uppgå till ca 1 300 000 kronor. 

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden att med korrigering av ärendet den 19 juni 2006 besluta 
 
att  årshyran maximalt får uppgå till 1 300 000 kronor inkl utemiljö. 
 
-------------------------- 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med korrigering av nämndens beslut den  
19 juni 2006 
 
att  årshyran maximalt får uppgå till 1 300 000 kronor inkl utemiljö. 
 
_______________ 
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  2006.423 290 
§ 123 

P Olsson Rosenborgs kök 
H Göransson 
S Ohlsson Bakgrund 
Tekn förv. Den förändring av livsmedelslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 innebär att 
Tekn nämnd skriftlig dokumentation ska ske vid tillagning och distribution av mat med bl a  
A Westerlund riskanalyser, temperaturhållning och näringsberäkning. 
H Franzén 
Akten Vid genomgång och inventering av köken inom Lyckeby samverkansområde kan 
 konstateras att vissa enheter inte uppfyller de krav som den nya lagstiftningen ställer. 

En översyn har därför gjorts av enheterna inom området, med i första hand inriktning 
mot köken inom förskoleverksamheten. 
Genomgången har visat att en förändring av såväl tillagning, distribution som 
mottagning måste göras vid vissa enheter. 
 
Förutsättningar finns att skapa en rationell hantering av matproduktionen genom att 
koncentrera produktionen till några kök. 
 
Förslag 
Följande förslag är ett av de prioriterade förändringsbehov som finns med som 
tilläggsäskande i barn- och ungdomsförvaltningens budgetförslag för 2007. 
 
Det befintliga produktionsköket/centralköket i Rosenborg föreslås utnyttjas fullt ut. 
För detta krävs utrustningskomplettering samt viss lokalombyggnad. 
Genom detta skapas en enhet som kan svara för produktion och distribution av helt 
komplett måltid, alternativt huvudkomponent och allergikost till de enheter där det 
krävs förändringar enligt gällande lagstiftning. 
 
Fullt utbyggt kan köket producera ca 500 portioner. De förändringar som krävs på de 
enheter som Rosenborgsköket kommer att distribuera mat till beräknas finansieras 
inom befintlig ram för löpande underhåll. 
 
Rosenborgsköket ägs idag av Karlskronahem. Det innebär att de föreslagna 
förändringarna i köket kommer att göras av hyresvärden vilket ger en hyresökning  
på ca 175.000 kronor/år. 
 
Befintligt transportsystem kommer att nyttjas. Vissa kostnader tillkommer för nya 
enheter. 
 
Personaldimensionering 
Vid fullt nyttjande av Rosenborgsköket krävs ca 2,5 tjänst. 
Till största delen beräknas detta finansieras genom omfördelning från övriga berörda 
kök. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  under förutsättning att barn- och ungdomsnämnden tillförs medel i enlighet 
med budgetförslaget för 2007, beställa ombyggnad/utrustningskomplettering av  
Rosenborgsköket enligt ovan. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
nämndens sammanträde i december. 
 
----------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta 
 
att  under förutsättning att barn- och ungdomsnämnden tillförs medel i enlighet 
med budgetförslaget för 2007, beställa ombyggnad/utrustningskomplettering av  
Rosenborgsköket enligt ovan. 
 
______________
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  2006.367 337 
 
§ 124 

P Olsson Yttrande över motion angående konstgräsplan på Trossö 
S Ohlsson 
Kommunfullm.  Christina Mattisson (s) och Markus Alexandersson (s) har ställt en motion till 
Akten kommunfullmäktige om att anlägga en multiidrottsplats med konstgräs på 
 Rosenfeldtskolans skolgård. 

Motionärernas ambition är att tillskapa möjligheter för spontanidrott för barn och 
ungdomar boende i Karlskrona innestad. De vill ge barn och ungdomar chansen till 
lekfull idrott och glädje, kamratskap och motion vilket idrotten ger.  
 
I samband med att Rosenfeldtskolan byggs om och utvecklas ser motionärerna 
möjligheten att planera en idrottsplats på skolgården. De föreslår att en mindre 
konstgräsplan för fotboll anläggs, men att anläggningen även ska vara möjlig att 
använda till andra idrotter. Motionärerna föreslår t ex det koncept som Svenska 
Fotbollsförbundet har, ”Kulan”, där det också går  att söka delfinansiering.  
Motionärerna ser ovan beskriven satsning som en åtgärd som ger en attraktiv 
skolgård för eleverna, vilket ger större möjligheter till aktiva utomhusvistelser och 
raster. 
 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta  
att anlägga en multiidrottsplats med konstgräs på Rosenfeldtskolans skolgård 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens synpunkter 
Det förslag som motionärerna lämnat stämmer väl med de önskemål och tankar som 
finns omkring utformningen av skolgården i den pågående projekteringen av 
Rosenfeldtskolan. Vid framtagandet av projekteringsförslaget tittar arkitekten just på 
fotbollsförbundets koncept.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta i enlighet med detta 
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen. 
 
--------------------- 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen. 
______________ 
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  2006.476 609 
§ 125 

P Olsson Undersökning – förskolejämförelse för nätverkskommunerna 
H Lindgren 
Akten Bakgrund 

Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad är fem residensstäder i södra 
Sverige. Samtliga räknas av SCB och Skolverket till gruppen större städer. De här 
kommunerna har jämfört sig med varandra mer eller mindre systematiskt under flera 
decennier. Jämförelserna har pågått inom flera nivåer, både kommunledningsnivå, 
politisk nivå och verksamhetsnivå. 
 
Flera jämförelseprojekt har genomförts genom åren. Nu senast var det ett projekt där 
gymnasieskolan i de olika kommunerna belystes. Analyser och diskussioner pågår 
fortfarande. 
 
Nästa och redan pågående jämförelseprojekt som föreslås är förskoleverksamheten i 
de olika kommunerna. Syftet och uppdraget är i dagsläget ännu inte helt klart 
definierat, men uppdraget och övergripande frågeställningar är: 
- Jämförelseprojekt förskola i fem kommuner med år 2006 som jämförelseår 
- Ge nämnderna underlag för diskussion om verksamheternas kostnader, volym och 
 kvantitet 
- Använda metoder som möjliggör ett lärande mellan kommunerna 
- Söka förbättringsområden 
- Säkerställa statistik som lämnas till SCB och andra 
· Hitta och utveckla metoder för att tydliggöra skillnader – både framgångsfaktorer -
 och hinder – i ekonomi och kvalitet 
 
I juni – augusti 2007 skrivs och redovisas slutrapporten som bl.a. fokuseras på 
volymmått, ekonomimått, objektiva kvalitetsmått, subjektiva kvalitetsmått samt på 
eventuell fortsättning av nätverksarbetet i KKKVH kommunerna. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta i enlighet med detta 
 
att  delta i jämförelseprojekt i förskolan i de fem nätverkskommunerna enligt ovan.  
------------------------- 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att  delta i jämförelseprojekt i förskolan i de fem nätverkskommunerna enligt ovan.  
 
__________________ 
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Kurser och konferenser 
 

I Bergström 1. Kommunal Skolriksdag 27-28 mars 2007 
 
Ingrid Bergström har preliminärt bokat 5 st hotellrum för nämndens räkning till 
Kommunal Skolriksdag i Älvsjö. 
 
______________ 
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§ 127 
Meddelanden 
 
Skolverket 2005.466 619 
 Pressmeddelande daterat 2006-12-07 
 angående Jämn och god kvalitet på 
 skolorna i Karlskrona. 
 
Skolverket 2006.466 619 
 Beslut efter genomförd utbildnings- 
 inspektion i Karlskrona kommun. 
 
Länsstyrelsen 2004.426 609 
 Beslut om medel om 8.900 kronor till  
 barn- och ungdomsförvaltningens 
 arbete mot hedersrelaterat våld.  
 
Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Tillsynsmeddelande efter inspektion 
 av träslöjdsalar under 2006. 
 
Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Resultat av inspektion av slöjdsalar i  
 Holmsjö skola. 
 
 
 Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Resultat av inspektion av slöjdsalar i  
 Rödebyskolan 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2006.314 289 
 Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker 
 anmälan angående skollokal Rosenholms- 
 skolan med vissa villkor. 
 
--------------------  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till 
protokollet. 
 
______________  
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Avtackning och julhälsningar 
 
Ordföranden tackar avgående ledamoten Bo Palmgren (c) för hans stora insatser, 
först genom en stor gärning i professionen i skolan som han därefter följt  upp  
som engagerad ledamot i barn- och ungdomsnämnden i nästan 9 år. 
Vidare överlämnar ordföranden en blomma. 
 
Ordföranden tackar därefter Filip Issal (fp) och Mats Fagerlund (s) för goda 
insatser i nämnden och överlämnar en blomma. 
 
Bo Palmgren tackar ordföranden för många goda debatter och framhåller att han  
själv varit en stridbar ledamot mot stråkmodellen och har drivit många frågor bl a 
tonårsomsorg och att Wämöskolan skulle bestå som en 7-9 skola.  
Han tackar även Roland Andréasson och Eva-Britt Dahlström som varit goda 
kamrater i nämnden under hans tid. Bo Palmgren uttrycker även sin uppskattning av  
tjänstemännens arbete.   
 
Johan Elofsson (m) tackar ordföranden för ett väl fungerande samarbete som lett till 
många kloka beslut, men även kreativa debatter med respekt för varandras olika 
åsikter. Magnus Johansson har varit en mycket skicklig och duktig ordförande 
och Johan Elofsson framför ett varmt tack från nämnden och överlämnar gåva 
och blommor från nämnden. 
 
Förvaltningschef  Per Olsson framför sitt varma tack från tjänstemännen som har 
uppskattat ordförandens förmåga att lyssna till och respektera tjänstemännens 
föredragningar och underlag samt  visa uppskattning för arbetet i förvaltningen. 
Förvaltningschefen önskar ordföranden och nämnden en god jul och ett gott 
nytt år och överlämnar en blomma.. 
 
Jan-Olof Petersson (fp) hälsar de ledamöter/ersättare som blir kvar i nämnden 
välkomna till ett första sammanträde den 10 januari 2007. Han tänker fortsätta 
i samma anda som varit i nämnden, dvs ett gott samarbetsklimat. 
 
Eva-Britt Dahlström meddelar att s-gruppen tänker avtacka ordföranden vid 
ett speciellt tillfälle, men vill ändå passa på att tacka för ett mycket gott 
ordförandeskap. 
 
Annicka Engblom (m) och Andreas Reinholdsson (ob) som avgått tidigare i höst har 
bjudits in till avtackningen. 
 
Ordföranden tackar Andreas Reinholdsson för hans insatser i nämnden och 
hoppas att han kommer tillbaka i politiken samt överlämnar en blomma. 
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Ordföranden tackar därefter Annicka Engblom som lämnat nämnden för att 
ta plats i Riksdagen. Han tackar henne för de 8 år hon varit i nämnden. Hon har  
bidragit konstruktivt i nämndsarbetet, med många och kloka åsikter, inte alltid 
i överensstämmelse med majoriteten, men debatten är mycket viktig i politiken. 
Inte minst har Annicka Engblom har bidragit till den goda stämningen i nämnden och 
haft förmåga att skilja på sak och person. 
Ordföranden önskar henne lycka till i riksdagsarbetet och är övertygad om att 
hon kommer att göra ett gott arbete även där. Ordföranden överlämnar en gåva och 
blomma. 
 
Annicka Engblom tackar för 8 lärorika år i nämnden. Hon framhåller att det inte 
var något lätt val att göra på valdagen. Hon ser tillbaka på intressanta år med bra 
debatter i ett gott klimat. 
Annicka Engblom tackar även för den professionella uppbackningen av tjänste- 
männen. 
 
Ordföranden avslutar med att konstatera att man lär sig mycket i det politiska  
arbetet, i mötet med professionella tjänstemän och med barn i verksamheten. 
En ödmjuk inställning är viktig. Liksom i nämnden är en bra och god stämning 
viktig i verksamheten. 
 
Avslutningsvis önskas alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
  
________________ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




