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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
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Plats och tid Äldreförvaltningens myndighetskontor, Fortifikationsgatan 7, Karlskrona 
 kl 08.30 – 12.05 
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1:e vice ordförande 
 Patrik Hansson (s) 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (m)  
 Patrik Magnusson (m)   
 Anna Ekström (fp) 
 Pernilla Persson (c) 
 Thomas Brindefalk-Knutsson (kd) 
 Jeanette Pettersson (s) 
 Jörgen Aronsson (s) 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andréasson (s) 
 Lisbeth Bengtsson (s) 
 Richard Jomshof (sd) 
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Ersättare  Eva Ottosson (m) 
 Emina Cejvan (m) 
 Margareta Olin Mattsson (c) 
 Eva Henningsson (s) 
 Siv Holmberg (s) 
 Per Björklund (sd) 
 
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Eva Magnusson Larsson personalchef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Gunilla Ingestad utredare 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera Roland Andreásson (s)  
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 6 februari 2008  Paragrafer 1-12
              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 6 februari 2008. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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  2007.360 026 

 
 
 
 

§ 1 
Aktuell information 
 

L Dehlin  1.      Redovisning av nyckeltal 
Akten  Personalsekreterare Lena Dehlin redovisar sjuk/personalnyckeltal tertial 3  
  2007. 

 Redovisade nyckeltal omfattar perioden december 2006 till och med november  
 2007 samt en jämförelse åren 2005, 2006 samt 2007. 
 
 Följande redovisas: 

- antal anställda 
- antal årsarbetare 
- timanställda, arbetad tid i årsarbetare 
- genomsnittlig sysselsättningsgrad 
- övertid/fyllnadstid tim/anställd 
- sjukdagar per anställd/kön 
- sjukdagar per anställd/ålder 
- sjukdagar per anställd/frånvarointervall 

 
  Lena Dehlin konstaterar att antal årsarbetare minskat något. Detsamma gäller  
  timanställda vilket beror på bemanningsteamets samordning av vikarier. 
  Sjukdagar per anställd har ökat något jämfört med 2006. 
   

Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
______________  
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§ 2 
Delegeringsärenden 
 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Förordnade av förvaltningschef  2007.0 023 
 
Resurs särskilda stödinsatser, Mariagårdens förskola RC-2007-7029 
 
Resurs särskilda stödinsatser, Karlskrona Montessorifriskola RC-2005-7017 
   samt 2003.255 630 
 
Resurs särskilda stödinsatser, Tant Grön AB  RC-2005-7008 
   samt 2004.227 630 
 
Resurs särskilda stödinsatser, Personalkooperativet  RC-2005-7015 
Torlyckans förskola  samt 2003.284 630 
 
Resurs särskilda stödinsatser, Friskolan Svettpärlan RC-2007-7014 
 
Förordnande som vik rektor 30 % vid särskolan under 2008.13 023 
tiden 1 januari till och med den 22 juni 2008 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som vik 2008.5 024 
rektor 30 % vid särskolan under tiden 1 januari till och  
med den 22 juni 2008 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare vid Gullberna 2008.5 024 
Parks förskola under tiden 1 januari 2007 till och med den  
30 juni 2008 
 
Lönetillägg för tjänstgöring som rektorsassistent 70 % i Trossö 2008.5 024 
samverkansområde under tiden 7 januari till och med den 
30 juni 2008  
 
Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare i Nättraby 2008.5 024 
rektorsområde under tiden 7 januari till och med den 22 juni 
2008 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid 2008.5 024 
Nättrabyskolan under tiden 1 januari till och med den 22 juni 
2008 
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Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare vid  2008.5 024 
Vedebyskolan under tiden 1 januari till och med den 30 juni 
2008 
 
Fortsatt lönetillägg för särskilt elevuppdrag vid Vedebyskolan 2008.5 024 
under tiden 1 januari till och med den 30 juni 2008. 
 
Fortsatt lönetillägg som samordningsansvarig för IT inom 2008.5 024 
Lyckeby samverkansområde under tiden 1 januari till och med 
den 30  juni 2008 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid 2008.5 024 
Nättrabyskolan under tiden 1 januari till och med den 22 juni 
2008 
 
Lönetillägg för uppdrag i ett ”matte-projekt” under tiden 2008.5 024 
1 januari till och med den 31 maj 2008 
 
Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som samordnare vid  2008.5 024 
Rödmyrans och Gulmyrans förskolor under tiden 1 januari 
till och med den 31 december 2008 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som kontaktansvarig för en  2008.5 024 
särskoleelev vid Wämöskolan under tiden 1 januari till och 
med den 13 juni 2008 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som arbetsledare vid  2008.5 024 
Lyckebyskolan under tiden 1 januari till och med den  
30 juni 2008 
 
Fortsatt lönetillägg som platsansvarig för verksamheterna 2008.5 024 
på Aspö skola under tiden 1 januari till och med den 19 juni 
2008 
 
Lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig ledningsresurs 20% 2008.5 024 
vid Sunnadals samverkansområde under tiden 1 december  
till och med den 31 december 2007 
 
Lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig ledningsresurs 20% 2008.5 024 
vid Rosenholmskolan under tiden 1 januari till och med den 
30 juni 2008. 
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Lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig ledningsresurs 20% 2008.5 024 
vid Sunnadals samverkansområde under tiden 1 januari till  
och med den 30 juni 2008. 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som arbetsledare vid Lyckeby- 2008.5 024 
skolan under tiden 22 december 2007 till och  med den  
30 juni 2008 
 
Fortsatt lönetillägg för planerings- och schemaarbeten vid 2008.5 024 
Tullskolan under tiden 1 januari till och med den 30 juni 2008 
 
Lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig ledningsresurs 20 % 2008.5 024 
vid Nättraby samverkansområde under tiden 1 januari till och  
med den 30 juni 2008 
 
Lönetillägg för uppdrag som samordnare vid Gulmyrans  2008.5 024 
förskola under tiden 1 januari till och med den 30 juni 2008 
 
Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som samordnare vid 2008.5 024 
Skogsmyrans och Sockermyrans förskolor under tiden  
1 januari till och med den 31 december 2008. 
 
Inskrivning av flicka i särskola   
 
Inskrivning av flicka i särskola   
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 Sunnadals  
rektorsområde från och med den 6 december 2007 och 
tillsvidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7 Sunnadals  
rektorsområde från och med den 6 december 2007 och 
tillsvidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7 Sunnadals  
rektorsområde från och med den 10 december 2007 och 
tillsvidare 
 
Beslut om anpassad studiegång 1 dag/veckan för elev i år 9  
Jämjö västra rektorsområde från och med den 7 januari 2008 
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Beslut om byte av årskurs från år 3 till år 4 för flicka i 
Jämjö östra rektorsområde från och med vårterminen 2008. 
 
Begäran om ledighet för flicka i år 8 i Jändelskolan under 
perioderna 10-11 januari, 22-25 januari samt 31 januari- 
1 februari 2008. 
 
Beslut om att flytta pojke i år 1 i Jämjö östra rektorsområde till  
förskoleklass från och med den 28 januari 2008. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_________________ 
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  2006.223 042 
   
 
 
 

B Karsvall § 3 
S Petersson Information om bokslut 31 december 2007 
Akten 

Stefan Petersson, ekonomichef, redovisar bokslutssammandrag för barn- och  
ungdomsnämnden 2007. 
Barn- och ungdomsnämnden har 2007 disponerat en nettobudget om 867,3 Mkr. 
Bokslutet för 2007 visar en positiv avvikelse om 1 % eller motsvarande 7,6 Mkr. 
Investeringsutrymmet har under året varit 9,7 Mkr av vilket 8,5 Mkr har nyttjats. 
 
Rektorsområdena + 3,5 Mkr 
Fristående skolor + 1,0 Mkr 
Finans  + 0,8 Mkr 
Särskolan  -  0,8 Mkr 
Lokaler  -  0,5 Mkr 
Säljö  -  0,2 Mkr 
 
Under året har nämnden, i olika EU-stöd, såsom mål 3 medel för kompetens- 
utveckling samt mjölkbidrag, fått 0,4 Mkr. Med anledning av att EU-kontoret gjorde 
revision 2007 upptäcktes en felaktig utbetalning 2006 vilket genererar en åter-
betalning om 0,7 Mkr vilket reserveras i bokslutet. 
 
Kommentarer till större avvikelser 
Rektorsområdena går sammantaget med ett överskott om 3,5 Mkr vilket har sin 
största orsak i det inköpsstopp som infördes under hösten 2007. 
 
Fristående skolor visar sammantaget ett överskott om 1 Mkr. Orsaken är att verk- 
samheten har haft färre elever än budgeterat. 
 
Högre räntenetto än budgeterat är orsaken till det finansiella överskottet. 
 
Särskolan uppvisar ett minusresultat om 0,8 Mkr och berör dels på att budgeterade 
EU-medel fördröjts samt att elev från annan kommun har flyttat hem under året 
varför budgeterad intäkt uteblev.  
 
Lokaler hamnar på ett minus i förhållande till budget. Orsaken till underskottet är 
bland annat ökade kostnader för smärre lokalförändringar samt kostnader för 
projektering som inte ingår i investeringsprojekt. 
 
Underskottet för Säljö har sin orsak i att intäktsbudgeten för Säljö har sedan några år 
tillbaka varit felbudgeterad med anledning av uteblivna bidrag. 
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Investeringsbudgeten har huvudsakligen använts för inköp av utrustning och 
inventarier till förskolor och grundskolor. Ett större antal investeringsprojekt inom 
våra storkök har genomfört för totalt 1,3 Mkr.  
 
Johan Elofsson (m) ger en eloge till ekonomiavdelningen och till rektorsgruppen 
med flera för ett bra budgetarbete. 
 
Bokslutet är inte justerat med återbetalningen till tekniska nämnden. 3,1 Mkr. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
________________ 
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   2006.223 042 
 
 
 
 

B Karsvall § 4 
S Petersson Förslag om delegering till arbetsutskottet av bokslut 31 december 2007 
Akten 

Bokslutet för 2007 skall avlämnas till kommunstyrelsen den 15 februari 2008 och 
barn- och ungdomsnämndens sammanträde infaller den 27 februari 2008 det vill säga 
efter datum för inlämnande. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   ge barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegation att besluta om  
        nämndens bokslut för 2007. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att   ge barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegation att besluta om  
        nämndens bokslut för 2007. 
_______________ 
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   2007.306 042 
 
 
 
 

B Karsvall § 5 
S Petersson Internbudget 2008 
A Östbergh 
Rapport Budgetram 2008 
Akten I budgetdirektiven för 2008 tilldelade kommunfullmäktige barn- och ungdoms- 
 nämnden en ram om 863,2 Mkr. Kommunfullmäktige tog den 28 november 2007 
 beslut om budget och fastlade barn- och ungdomsnämndens ram för år 2008 till  

862 Mkr.  
Differensen mellan direktiv och beslut är den så kallande RUPEN som ger nämnden 
ett sparbeting på 5,2 Mkr samt att nämnden erhållit en ramutökning med 4 Mkr med 
anledning av den underbalansering som fanns i nämndens budget som fullmäktige 
hade att ta hänsyn till. 
 
När förändring sker av kommunbidraget under 2008 görs motsvarande justeringar i 
internbudget/resursfördelning, så kallande tekniska justeringar.  Som exempel på 
tekniska justeringar kan nämnas kompensation för löneökningar och ökade arvoden 
till förtroendevalda samt indexering av intäktsposter. Utöver denna ram finns under 
kommunstyrelsens centrala medel för kompensation för löneökningar 2008. 
 
Barn- och ungdomsnämndens nettoram för 2008 är 877,4 Mkr efter tekniska 
justeringar. Ett budgetförslag inom denna ram har utarbetats och presenteras nedan. I 
förslaget har hänsyn tagits till det sammantagna sparbetinget om RUPEN 5,2 Mkr 
samt ytterligare 1 Mkr som blir nettoeffekten av de 5 Mkr som nämnden erhöll i 
beting med anledning av demografisk minskning i grundskolan samt det tillskott om 
4 Mkr som erhölls för nämnden underbalansering. 
 
Internbudget 
Internbudgeten är en uppdelning av hela förvaltningens budget på olika verksam-
heter. Internbudgeten utgör budgetramen för alla verksamheter och budgetansvariga 
förutom rektorsområden med grundskola/förskola. Resurserna till rektorsområdena 
fördelas efter en av nämnden beslutad resursfördelningsmodell. Förskolor med 
specialinriktning anslagsfinansieras. 
 
Förutsättningar - budgetdirektiv 
Kommunfullmäktige beslutade i budgetdirektiven för 2008 att varje nämnd skall 
avsätta 1 % av nämndens nettokostnader i reserv som säkerhetsmarginal. 
Med hänvisning till det ekonomiska läget har i internbudgeten för 2008 som 
säkerhetsmarginal (reserv) har ingen reserv avsatts. 
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Stadsbidrag 
2007 avslutades de tidigare riktade statsbidragen för personalförstärkningar i skola 
och fritidshem (Wärnerssonpengar) och de för personalförstärkningar inom förskolan 
(Hallengrenpengar) och övergick till generella statsbidrag vilka i stället ingår i det 
kommunbidrag som nämnden får.  
2007 infördes ett nytt statsbidrag det så kallande ”Lärarlyftet”. Lärarlyftet är en 
flerårig satsning från staten för att höja kompetensen för behöriga lärare. De lärare 
som vill delta får vara tjänstlediga med 80 procent lön under studietiden och 
utbildningen sker på högskolor och universitet. Staten ersätter skolhuvudmännen 
med 70 % av lönen och skolhuvudmannens insats är 30 %. Barn- och ungdoms-
nämnden avsätter 1,3 Mkr i internbudget 2008 till lärarlyftet.  
 
Resursfördelning 2008 
Barn- och ungdomsnämndens beslöt den 22 november 2000, § 116, att en ny modell 
skall tillämpas för resursfördelning. Detta innebär att en fördelning av medel enligt 
modellen skall ske till de fyra samverkansområdena (Trossö, Lyckeby, Rödeby, 
Jämjö) samt Nättraby och Sunnadals rektorsområde. Samverkansområdet ansvarar 
för att tilldelade medel fördelas, i samverkan, mellan de i samverkansområdet 
ingående rektorsområdena. Senast den 28 februari 2008 skall respektive 
rektorsområdes internbudget vara fastställd av barn- och ungdomschefen samt 
registrerad i ekonomisystemet.  
 
Till grund för resursfördelningen ligger en prognos över 2008 års planerade 
volymtimmar inom barnomsorgen samt antalet elever inom grundskolan. Samma 
resursfördelningsprinciper tillämpas för den barnomsorg som bedrivs i enskild 
verksamhet. Prognosen baseras på de uppgifter som har lämnats av rektorsområdena 
och företrädare för enskild verksamhet . En samlad bedömning har därefter gjorts av 
barn- och ungdomsförvaltningen.  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslöt den 19 december 2007, § 160,  att förändra 
resursfördelningsmodellen till förskola och familjedaghem. Beslutet innebär att 
fördelningen av dessa medel sker med ett belopp per hel eller halv plats medan det 
till fritidshemmen sker med ett belopp per planerad volymtimme. I förskola och i 
familjedaghem räknas platsen upp med faktor 1,7 för barn under 3 år.  Tilldelningen 
till grundskolan görs med ett belopp per elev. 
För 2008 kommer tiden fram till 2008-08-31 att betraktas som en införandefas av den 
nya resursfördelningsprincipen i förskola och familjedaghem. 
 
Principen för finansieringen av Resursskolorna innebär att för Resursskolornas 
ekonomi anslagsfinansieras, 80 %, och att skolorna köper platser efter ett beräknat 
behov, 20 %. 
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Gamla överskott respektive underskott inom rektorsområdena hanteras i budget 2008 
enligt tidigare regler det vill säga att överskott förs över de två kommande åren med 
halva överskottet per år och underskott förs vidare de tre kommande åren med en 
tredjedel av underskottet per år. När det gäller hanteringen av över- respektive 
underskott avseende år 2007 så har, av naturliga skäl, detta inte kunnat beaktas i 
liggande förslag. Justering av detta görs när det verkliga resultatet är känt, så kallad 
teknisk justering.  
 
Kommentarer till internbudgetförslaget 
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster: 
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration 
- Barn- och ungdomskontoret, Särskolan, Säljö Barnkoloni, Karlskrona 
 kompetenscentrum, Resursskolan, Resurscentrum 
- Verksamhetsgemensamma kostnader och intäkter 
- Bemanningsteam  
- Skolskjutsar 
- Lokaler 
- Facklig tid 
- Finansiella poster samt avskrivningar 
- Intäkter - barnomsorgsavgifter 
- Enskild förskoleverksamhet 
- Friskolor 
- Samverkansområden/rektorsområden 
- Reserv  
 
Investeringsbudget 
Nämnden har erhållit 6 Mkr till investeringar för 2008. Utöver dessa medel finns det 
som en reserv om 0,5 Mkr under kommunstyrelsen avsatta medel för inventarier till 
barnomsorgsutbyggnaden 2008. En reserv, på 0,3 Mkr, budgeteras för oförutsedda 
behov som erfarenhetsmässigt uppstår under året.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta: 
 
1. att   godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2008, 
 
2. att   godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2008, 
 
3. att   godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2008, 
 

 4. att  uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska justeringar   
  i internbudget och resursfördelningar, 
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5. att  ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde, 

 
6. att  uppdra åt förvaltningen att löpande föreslå åtgärder och senast i samband med  
           delårsbokslutet per augusti 2008 återkomma med redovisning av sparåtgärder  
           motsvarande RUPEN, 5,2 Mkr, 

 
7. att  ersättningsbeloppet till fritidshemmen förblir oförändrat i jämförelse med    
           2007, 

 
8. att  uppdra åt förvaltningen att under 2008 utarbeta en modell för lokalbidrag till    
           de enskilda förskolorna. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut på nämndens 
januarisammanträde. 
----------------------- 

 
 Yrkande   
  
 Patrik Hansson (s) redovisar ett tillägg till förslag till internbudget som lyder: 
 
 ”Utgångsläge skillnad mellan 2007-2008 
 
 Demografin 5 000 000 
 Friskolorna 8 000 000 
 ”Rupen”  5 200 000 
 Fritidshemmen 2 500 000 
 
 Totalt en skillnad på   – 20 700 000 kr 
 
 Backaboskolan & Tullskolan – Klara besked krävs! 

 I samband med att internbudgeten i barn- och ungdomsnämnden behandlas är det  
enligt vår mening mycket viktigt att det lämnas klara och tydliga besked när det 
gäller Backaboskolans och Tullskolans framtid. Femklöverns löfte om räddning av 
dessa skolor (den s k skolkollapsen) innebär ett långtgående ekonomiskt åtagande 
eftersom båda skolorna är i akut behov av upprustning/modernisering. Tekniska 
förvaltningen har tidigare lämnat besked om att Backaboskolans renoveringsbehov 
motsvarar 6-7 miljoner kronor och Tullskolans renoveringsbehov motsvarar 30-40 
miljoner kronor. När lämnas klara och tydliga besked angående Backaboskolans och 
Tullskolans framtid? Om den kommunala skolan ska vara ett konkurrenskraftigt 
alternativ till de fristående skolorna måste alla frågetecken rätas ut omedelbart. 
Skolan i Karlskrona behöver arbetsro och långsiktighet.” 
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”Vår uppfattning har hela tiden varit att det är absolut nödvändigt att minska våra 
lokalytor (lägga ner en eller flera kommunala skolor). Detta skulle innebära en 
kvalitetsförbättring i den verksamhet som blir kvar. 
 
Konsekvenser av nuvarande nettoram 
På barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott yrkade vi från (s) att samordnande 
rektorer, i grova drag, till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 30 
januari redovisar om man klarar uppdraget med föreslagen internbudget, gentemot 
skollagen, läroplan och skolplan. Tyvärr röstades detta förslag ner av femklöverns 
företrädare. Vi kan se att vårt yrkande vid BUN:s au sammanfaller väl med Lärar-
förbundets yrkande vid samverkansgruppen. Lärarförbundets yrkade bifölls av 
arbetsgivaren! 
Vår uppfattning är att det är nödvändigt att rektorerna får möjlighet att beskriva 
konsekvenserna av föreslagen internbudget innan beslut fattas av nämnden. Vi ser 
att det blir mer än svårt att bibehålla kvaliteten i verksamheten med den medels- 
tilldelning som gäller för närvarande. BUN:s nuvarande nettoram stämmer dåligt 
överens med de vallöften som utställdes av ledande företrädare i femklövern under 
valrörelsen 2006.” 

 
 Patrik Hansson (s) lämnar följande yrkande för den socialdemokratiska gruppen: 
 
 1. att   genomföra en förändring av friskolornas lokalbidrag för att därmed jämställa 
       nivån med den kommunala genomsnittsnivån, 
 
 2. att  ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att sänka elevbidraget till 
   de fristående skolorna. Uppdraget redovisas för nämnden i april 2008, 
 
 3.att ge förvaltningen i uppdrag att se över hyressättningen för extern uthyrning av 
   exempelvis slöjdsalar, gymnastiksalar och så vidare. Uppdraget redovisas för  
   nämnden i april 2008, 
 
 4. att ge samordnande rektorer i uppdrag att till barn- och ungdomsnämndens  
   sammanträde den 27 februari redovisa om man klarar uppdraget med   
   föreslagen internbudget, i förhållande till/gentemot skollagen, läroplanen och  
   lokal skolplan, 
 
 5. att omedelbart tillskriva kommunstyrelsen för att redan nu informera om att  
   barn- och ungdomsnämnden kommer att behöva resursförstärkningar för att 
   bibehålla nuvarande ambitionsnivå, samt 
 
 6. att   sträva efter att personaltätheten på de kommunala förskolorna ökar. 
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 forts § 5 
 
 Vidare meddelar Patrik Hansson (s) på socialdemokraternas vägnar att de ej deltar i  
 beslut huvudförslag, att-satserna 1-6, samt yrkar bifall till att-satserna 7-8. 
 
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) deltar ej i beslut att-satserna 1-6, huvudförslag samt yrkar  
 bifall till samtliga sex tilläggsyrkanden. 
 
 Richard Jomshof (sd) deltar ej i beslut att-satserna 1-5, huvudförslag, men yrkar 
 bifall till att-satserna 6-8. Richard yrkar bifall till samtliga tilläggsyrkanden. 
  
 Johan Elofsson (m) yrkar bifall till samtliga att-satser i huvudförslaget, samt 
 yrkar bifall till tilläggsattsatserna 3 och 6 och avslag på tilläggsattsatserna 1, 2, 4 
 samt 5. 
 
 Proposition 
 Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget att-satserna 1, 2, 3, 4 
 samt 5. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt dessa. 
 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet. 
 
 Därefter ställer ordföranden proposition på tjänstemannaförslaget att-sats 6. 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar ej i beslutet. 
 
 Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget att-satserna 7 och 8. 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt dessa. 
 
 Tilläggsyrkanden 
 Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 1 mot Johan Elofssons 
 avslagsyrkande och finner socialdemokraternas tilläggsyrkande som antaget. 
 
 Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 2 mot Johan Elofssons 
 avslagsyrkande och finner socialdemokraternas tilläggsyrkande som antaget. 
 
 Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 3 och finner socialdemokraternas 
 tilläggsyrkande som antaget. 
 
 Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 4 mot Johan Elofssons 
 avslagsyrkande och finner socialdemokraternas tilläggsyrkande som antaget. 
 
 Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 5 mot Johan Elofssons 
 avslagsyrkande och finner socialdemokraternas tilläggsyrkande som antaget. 
 
 Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 6 och finner socialdemokraternas 
 tilläggsyrkande som antaget.  
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 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 

1. att   godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2008, 
 
2. att   godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2008, 
 
3. att   godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2008, 
 

 4. att   uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska 
 justeringar i internbudget och resursfördelningar, 

 
5. att   ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde, 

 
6. att   uppdra åt förvaltningen att löpande föreslå åtgärder och senast i samband med  
            delårsbokslutet per augusti 2008 återkomma med redovisning av sparåtgärder  
            motsvarande RUPEN, 5,2 Mkr, 

 
7. att   ersättningsbeloppet till fritidshemmen förblir oförändrat i jämförelse med    
            2007, 

 
8. att   uppdra åt förvaltningen att under 2008 utarbeta en modell för lokalbidrag till    

             de enskilda förskolorna 
  
 9. att   genomföra en förändring av friskolornas lokalbidrag för att därmed jämställa 
       nivån med den kommunala genomsnittsnivån, 
 
                           10. att  ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att sänka elevbidraget till 
   de fristående skolorna. Uppdraget redovisas för nämnden i april 2008, 
 
                           11. att ge förvaltningen i uppdrag att se över hyressättningen för extern uthyrning av 
   exempelvis slöjdsalar, gymnastiksalar och så vidare. Uppdraget redovisas för  
   nämnden i april 2008, 
 
                           12. att ge samordnande rektorer i uppdrag att till barn- och ungdomsnämndens  
   sammanträde den 27 februari redovisa om man klarar uppdraget med   
   föreslagen internbudget, i förhållande till/gentemot skollagen, läroplanen och  
   lokal skolplan, 
 
                           13. att omedelbart tillskriva kommunstyrelsen för att redan nu informera om att  
   barn- och ungdomsnämnden kommer att behöva resursförstärkningar för att 
   bibehålla nuvarande ambitionsnivå, samt 
 
                           14. att   sträva efter att personaltätheten på de kommunala förskolorna ökar. 
 ____________ 
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   2007.458 630 

    
 
 
 

A Ottosson § 6 
S Ohlsson Ansökan om tillstånd för enskild förskola och fritidshem – Stubbens 
Stubben ek. för. ekonomiska förening 
Akten 

Bakgrund 
Stubbens föräldrakooperativ, ekonomisk förening, har sedan 1991 bedrivit förskola 
och fritidshem i enskild regi. Verksamheten har reglerats av avtal som kontinuerligt 
förnyats.  
 
Tillstånd 
Från och med den 1 juli 2006 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§ 
avseende etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem.  
För att anpassa handläggning och beslutsfattande till skollagens ändringar beslutade 
barn– och ungdomsnämnden den 28 augusti 2006, § 79, vad som ska gälla vid 
tillståndsgivning och vid beslut om bidrag.  
 
Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för Stubbens 
förskola/fritidshem löper ut den 31 januari 2008 ansöker föreningen om tillstånd från 
och med den 1 februari 2008. 
  
Enligt skollagen kap 2a 14 § ska kommunen bevilja tillstånd till enskild 
förskola/enskilt fritidshem om verksamheten uppfyller 

 1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och 
2.  de krav som anges i 3 §. 

 
Bedömning av ansökan 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) samt Allmänna råd för fritidshem ligger till 
grund för ansökan från Stubbens föräldrakooperativa förskola/fritidshem, som 
bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen  
(2a kap 14 §).  

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att bevilja Stubbens ekonomiska förening tillstånd att bedriva förskola och  
      fritidshem. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
----------------------------- 
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forts § 6 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att bevilja Stubbens ekonomiska förening tillstånd att bedriva förskola och  
      fritidshem. 
______________ 
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 2007.458 630 
 
 
 
 

B Karsvall § 7 
S Petersson Ansökan om bidrag för enskild förskola och fritidshem – Stubbens 
Stubben ek. för. ekonomiska förening 
Akten 

Föräldrakooperativet Stubben har i skrivelse den 14 november 2007 till barn- och 
ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till förskoleverksamhet för sin verksamhet i 
Stubbelyckes gamla Folkskola. 
 
Föräldrakooperativet Stubben bedriver idag förskoleverksamhet i Stubbelyckes 
gamla Folkskola enligt avtal med barn- och ungdomsnämnden. Avtalet går ut  
den 31 januari 2008 och med anledning av detta söks bidrag för fortsatt verksamhet. 
I 2008-års budget finns medel avsatt för denna verksamhet.  
 
Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet söks av Föräldrakooperativet Stubben i 
separat ärende. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 

 att  bevilja drifts- samt hyresbidrag, i enlighet med dagens regelverk och     
                             motsvarande 800 veckotimmar, från och med den 1 februari 2008. 
  
 Beslutsförslag 

Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 

 ----------------------------- 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 

 att  bevilja drifts- samt hyresbidrag, i enlighet med dagens regelverk och     
                             motsvarande 800 veckotimmar, från och med den 1 februari 2008. 
 ___________ 



   
   
  30 januari 2008        22 

 
    
   2006.78 042 
 
 
 

B Karsvall § 8 
S Ohlsson Ventilationsombyggnad Vedebyskolans administrationsdel 
Tekn förv 
Akten Bakgrund 

Personalen och elever på Vedebyskolan har under lång tid klagat på dålig ventilation, 
luftens kvalitet och kalla lokaler. Tekniska förvaltningen har vidtagit flera åtgärder 
och delar av problematiken är löst. 
  
Den 17 februari 2006 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Vedebyskolan. De 
konstaterade då ett flertal brister vilka tekniska förvaltningen till stora delar nu har 
åtgärdat.  
Det som ännu inte är åtgärdat är problemen med värme och ventilation i skolans 
administrativa del. Tekniska förvaltningen har utrett frågan och konstaterat att det 
ventilations- och värmesystem som finns i denna del av skolan är helt utslitet och 
måste bytas ut. Befintligt system har ventilation och värme ihopkopplat, ett system 
som inte längre finns på markanden, och därför är det omöjligt att få fram reservdelar 
för att renovera det.  
 
Arbetsmiljöverket har nu meddelat att de överväger att ge Karlskrona kommuns 
barn- och ungdomsförvaltning ett föreläggande att åtgärder i detta ärende ska vara 
vidtagna innan den 1 juni 2008. Förvaltningen har svarat Arbetsmiljöverket att ett 
ärende om en ombyggnad av ventilationsanläggningen kommer att behandlas av 
barn- och ungdomsnämnden i januari. 
 
Förslag 
Att byta ut befintligt värme- och ventilationssystem till ett nytt och modernt kostar 
enligt Tekniska förvaltningen ca 850 000 kronor. Denna investering innebär en 
hyresökning för Barn- och ungdomsförvaltningen med ca 85 000 kronor.  
Föreslagen förändring bör genomföras omgående. 
Investeringspengar hämtas ur medel för arbetsmiljöåtgärder. Driftsmedel förutsätts 
rymmas inom Barn- och ungdomsnämndens ordinarie budget för 2008. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att   
       genomföra ovan  beskrivna värme- och ventilationsombyggnad. 
  
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
-----------------------------  
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forts § 8 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att  hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att   
       genomföra ovan  beskrivna värme- och ventilationsombyggnad. 
______________



   
   
  30 januari 2008        24 

 
 
   2007.191 001 
 
 
 
 

H Lindgren § 9 
Berörda  Revidering av kontaktpolitikerlistan 
områden 
T Brindefalk- En revidering av kontaktpolitiker måste göras eftersom barn- och ungdomsnämnden 
Knutsson har fått några nya ledamöter/ersättare. 
O Svensson 
Akten Följande ändringar föreslås: 

Thomas Brindefalk-Knutsson (kd) väljs till Trossö rektorsområde inklusive 
särskolans frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ, 
Stumholmens föräldrakooperativ samt Friskolan Galären. 
 
Ola Svensson (sd) väljs till Lyckeby inklusive särskolans verksamheter, Fyruddens 
skola, Mariagårdens förskola, Skärgårdens Montessori föräldrakooperativ, Skutan 
föräldrakooperativ, Friskolan Svettpärlan, Karlskrona Montessorifriskola. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ovanstående förslag. 
_____________ 
 
Ny reviderad lista över kontaktpolitiker sänds ut till barn- och ungdomsnämnden 
samt till rektorsområdena. 
 
Ordförande vill till sammanträdet i februari ha in en redogörelse och synpunkter på 
hur mycket kontaktpolitikerkontakten utnyttjats under 2007. 
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§ 10 
Kurser och konferenser 
 
Kulturförvaltningen inbjuder fem ledamöter eller ersättare i barn- och ungdoms- 
nämnden att deltaga på Regionteaterns premiär på barnteatern Farmors alla pengar. 
Teatern spelas i Filmsalen på Gullberna Park den 14 februari 2008 kl. 11.00. 
Föreställningen vänder sig till barn på lågstadiet.  
Anmälan om deltagande görs till Eva Karlsson senast den 7 februari. Det är fritt att ta 
med sig ett barn som sällskap. 
------------------ 
 
Roland Andréasson (s) önskar, vid något tillfälle, information för nämndens 
ledamöter om politikers ansvar och befogenheter och nyheter inom kommunalrätten. 
_____________ 
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§ 11 
Övriga ärenden 
 
1. Skolvalsmodulen 
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) frågar hur det går med skolvalsmodulens 
 införande. Henrik Lindgren, administrativ chef, informerar om hur långt man  
 praktiskt har kommit med införandet av skolvalsmodul. 
 
 Information om skolstart hösten 2008 kommer att annonseras i dagspressen. 
 Brev skickas hem till alla 7-åringar. Det kommer även att finnas information  
 om skolstarten på hemsidan. 
 _________________  
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§ 12 
Meddelanden 
 

Kommunfullmäktige 2007.187 102 
 § 180 
 Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
Kommunfullmäktige 2007.187 102 
 § 181 
 Kommunala val 
 
Kommunfullmäktige 2006.223 042 
 § 184 
 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007 
 
Kommunfullmäktige 2007.91 760 
 § 186 
 Alkohol och drogpolicy 
 
Kommunfullmäktige 2007.186 004 
 § 193 
 Balansförteckning över obesvarade motioner 
 och medarbetarförslag den 1 november 2007 
 
Kommunfullmäktige 2008.17 026 
 § 194 
 Förslag till jämställdhetsprogram 
 
Kommunfullmäktige 2006.497 608 
 § 196 
 Besvarande av motion angående stopp för  
 islamiserade lovdagar 
 
Folkpartiet, Lena Hjorth 2005.460 287 
 Återtagande av motion ”Modernisera Holmsjö skola” 
 
Länsrätten i Blekinge län 2007.94 609 
 Dom avseende ansökan om tillstånd, 
 förskoleföreningen Boken, Hasslö 
 
Blekinge Tingsrätt 2006.113 630 Underrättelse av konkurs; 
 Förskolan Förgätmigej AB 
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forts § 12 
 
Kommunledningsförvaltningen 2008.9 770 
 Karlskrona kommuns beredskapsplan för  
 pandemisk influensa 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen 2008.9 770 
 Barn- och ungdomsförvaltningens beredningsplan  
 för pandemisk influensa 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen 2005.261 624 
 Utvärdering av skolhälsovårdens handlings- 
 program för barn och ungdomar med övervikt och 
 fetma 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.502 214 
 Yttrande över planprogram för  Karlskrona 5:1, 
 Västra Mark 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.530 214 
 Yttrande över planprogram för Västra  Rödeby, 
 Bubbetorp 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2007.531 291 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av 
 Saltöskolan 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2007.532 291 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av  
 Aspöskolan 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2007.533 290 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av  
 Dagbarnvårdarlokalen Mosippan, Rödeby 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2007. 534 290 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av  
 Spjutsbygds förskola 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2007.535 290 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av  
 Saltkråkans förskola 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2007.539 290 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av 
 Hästö förskola 
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forts § 12 
 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2007.539 290 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av  
 Blåports förskola 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2007.540 291 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av 
 Strömsbergs skola 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2007.540 291 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av 
 Hasslö skola byggn 4, matsal, förskola 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2007.540 291 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av  
 Jändelskolan 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.10 291 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av  
 Fridlevstad skola 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.27 291 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av  
 Arenaskolan 
 
Vedebyskolan 2007.384 611 
Mats Fredh Nya Vedebyskolan – för utveckling och 
Lena Sandgren Swartz ökad konkurrens 
 
Vedebyskolans föräldragrupp 2007.384 611  
Carina Abrahamsson Skrivelse angående träff med barn- och 
 ungdomsnämnden angående skolsituationen 
 i Lyckeby samt svar från ordföranden 
 Jan-Olof Petersson 
 
Lyckeby Gille 2007.384 611 
Per Thorngren Skrivelse angående nedläggning av skolor 
 
Föräldrarepresentant Skrävle skola 2007.384 611 
Fredrik Karlsson Skrivelse med anledning av annons efter 
 ny rektor för Skrävle och Fågelmara skolor 
 samt svar från förvaltningen. 
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forts § 12 
 
 
Pia Lindström 2007.384 611 
Backabo Skrivelse angående Backaboskolan. 
 
Sturköskolans föräldrastyrelse Protokoll fört vid sammanträde den  
 26 november 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 februari 2008 
 
§ 13 Aktuell information 

- Köredovisning per den 31 januari 2008 
- Återrapportering från samordnande rektorer 
 

§ 14 Delegeringsärenden 
 
§ 15 Utökning av förskoleverksamheten på Hasslö 
 
§ 16 Motion – Förslag till yttrande över motion; Utredning av ny skola i 
 Nättraby 
 
§ 17 Förslag med anledning av politiskt direktiv om tillsyn/insyn i enskild 
 förskola och skolbarnsomsorg 
 
§ 18 Ansökan om bidrag till enskild förskola – Galären Utbildningar AB 
 
§ 19 Medborgarförslag – Förslag till yttrande över RFSL:s åtgärdsförslag i 
 tio punkter om HBT-kunskap 
 
§ 20 Tillägg i delegationsordningen 
 
§ 21 Backaboskolan  
 
§ 22 Övriga ärenden 

- Verkställighet av tidigare beslut i barn- och ungdomsnämnden 
- Sammanträdesrutiner för barn- och ungdomsnämnden 
- Yrkande avseende Skolverkets beslut Piggelinen och Galären 

 
§ 23 Meddelanden 
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Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7B, Karlskrona 
 kl 08.30 – 12.30 
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1:e vice ordförande 
 Patrik Hansson (s) 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (m)  
 Patrik Magnusson (m)   
 Anna Ekström (fp) 
 Pernilla Persson (c) 
 Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)   fr o m § 15 föredraging  

 Jeanette Pettersson (s) 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andréasson (s) 
 Richard Jomshof (sd) 
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) § 13 föredragning 

 Claes Nedfors (s) 
 Ann-Louise Rosell (s) §§ 13-21 föredragning  

 Siv Holmberg (s) fr o m §§ 13-23 beslutssammanträdet  
 
Ersättare Eva Ottosson (m) fr o m § 15 föredragning 

 Emina Cejvan (m) 
 Patrik Stjernlöf (m)   
 Siv Holmberg (s) §§ 13-21 föredragning 

 Ola Svensson (sd) t o m § 21 besluttssammanträdet 

  
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera Patrik Magnusson (m)  
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 3 mars 2008  Paragrafer 13-23              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 4 mars 2008. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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   2008.51 611 
§ 13 
Aktuell information 
 

S Ohlsson  1.     Köredovisning per den 31 januari 2008 
Akten  

 Solvig Ohlsson, planeringschef, redogör för  kösituationen för januari 2008. 
 Redovisningen omfattar samtliga rektorsområden och enskilda verksamheter. 
 Den totala kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 är 77 barn. 41 barn har 
 erbjudits plats, men föräldrarna har valt att avvakta tills eftersökt plats kan 
 erbjudas. 26 barn har ej fått erbjudande om plats, 5 av dessa kommer från annan 
 kommun, 13 har sena ködatum samt 2 har obetalda skulder. 
 Framtida känd kölista till och med oktober 2008 visar 465 barn varav 60 till 
 enskild verksamhet. Av den totala kön fram till och med oktober 2008 önskar  
 64 placering enligt regeln för arbetssökande och 5 placering enligt regeln för 
 föräldraledighet. 
 Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 10 barn i kö varav 2 till enskild 
 verksamhet. 4 av barnen har sena ködatum. Framtida känd väntelista från till och 
 med oktober 2008 är 15 barn varav 2 enligt regeln för arbetssökande. 
  
 Behovet för våren 2008 prognostiseras till mellan 50 och 70 platser. 
  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
______________  
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  2007.306 042 

  
Akten 2. Återrapportering från samordnande rektorer 

    
 I samband med beslut om internbudgeten 2008  på barn- och 
 ungdomsnämndens sammanträde den 30 januari § 5, beslutades även 
 att ge samordnande rektorer i uppdrag att till barn- och ungdomsnämndens  
 sammanträde den 27 februari redovisa om man klarar uppdraget med föreslagen 
 internbudget, i förhållande till/gentemot skollagen, läroplanen och lokal 
 skolplan. 
 Förvaltningschef Bodil Karsvall redovisar inkomna uppgifter från  
 samordnande rektorer utifrån gällande internbudget för 2008. 
 
 Varje samverkansområde tilldelas en internbudget utifrån elevantal i grund- 
 skolan och platser/avdelning i förskolan. 
 Under innevarande år kommer det att ske en minskning av elever inom 
 grundskolan och en ökning av barn inom förskolan. 
 Respektive samverkansområde har i stora drag sammanfattat vilka resurser man  
 tilldelats för 2008 gentemot 2007 samt vad man planerar att satsa på under 2008. 
  
 De samordnande rektorerna och förvaltningsledningens gemensamma 
 bedömning är att 2008 års internbudget har samma förutsättningar som 2007 års 
 internbudget.  
 Anpassningar på grund av minskat elevantal i skolan måste göras och i 
 barnomsorgen gäller det att öka verksamheten. 
 
 Den besparing som förvaltningen gemensamt skall göra är 5,2 miljoner, 
 RUPEN. Hur denna besparing slår skall redovisas i samband med 
 delårsbokslutet i augusti. 
 
 Patrik Hansson (s) är inte nöjd med redovisningen och menar att den inte gav  
 svar på de frågor som ställdes i uppdraget. 
 
 Ordföranden påtalar att tydlighet om vad som menas med uppdragen och vad 
 som förväntas måste klargöras ordentligt.  
 Fortsättningsvis ska uppdragen förtydligas ytterligare. 
 

 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
______________  
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§ 14 
Delegeringsärenden 
 
AU-beslut i skolpliktsärende – sekretess  S2006.394 606 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som ledarresurs 10 % 2008.5 024 
vid Rosenholmskolan under tiden 1-29 februari 2008 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som rektorsassistent/ 2008.5 024 
ledningsresurs 20 % vid Rosenholms förskola under tiden  
1 januari – 31 juli 2008. Ersätter tidigare beslut daterat  
14 januari 2008. 
 
Begäran från anställd om entledigande från fritidspedagog- 2008.5011 023 
tjänst från och med den 1 mars 2008 
 
Beslut om placering av elev i år 8, Rödeby rektorsområde, i  
särskild undervisningsgrupp från och med den 24 januari 2008 
och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång två dagar i veckan för elev i år 8,  
Jämjö västra rektorsområde från och med den 4 februari 2008 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 4, Trossö rektorsområde under 
tiden 5-20 november 2007. 
 
Beviljad ledighet med ytterligare två dagar till tidigare beslut, 
flicka år 9, Jämjö Västra rektorsområde 
 
Beviljad ledighet för flicka år 6 Jämjö Västra rektorsområde 
under tiden 2-4 juni 2008, tidigare beviljad ledighet nio dagar. 
 
Beviljad ledighet för pojke i särskolans rektorsområde under 
tiden 26 februari – 20 mars 2008 
 
Beviljad ledighet för flicka i särskolans rektorsområden under 
tiden 13 december 2007 – 18 januari 2008 
 
Inskrivning av flicka i särskola från och med den 25 februari   
2008 
 
Inskrivning av flicka i särskolan från och med den 7 januari 
2008 
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Begäran från anställd om entledigande från förskollärar- 2007.5061 023 
tjänst. Sista anställningsdag den 6 januari 2008 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9, Rödeby- 2007.5063 606 
skolan under tiden 7 januari till och med den 17 februari 
2008 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_________________ 
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Tekniska- § 15 
nämnden Utökning av förskoleverksamhet på Hasslö 
Kommun- 
fullmäktige Behovet av fler förskoleplatser på Hasslö har diskuterats under längre period. 
S Ohlsson Med anledning av detta lämnade Christina Mattisson (s) våren 2007 in en motion,  
Akten ”Kommunal förskola på Hasslö”, till kommunfullmäktige. Motionärens förslag var 
 att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att omgående utreda möjligheten att 
 starta en kommunal förskola på Hasslö. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i september 2007, § 118, att föreslå kommun- 
fullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad genom att barn- och ungdoms- 
nämnden lämnat uppdrag till förvaltningen i enlighet med motionen.  
Kommunstyrelsen  och kommunfullmäktige beslutade i november 2007 att motionen 
ska anses besvarad i och med att uppdraget är lämnat till barn- och ungdoms-
förvaltningen. 
 
På Hasslö finns idag 5 förskoleavdelningar med totalt 94 barn placerade. Från våren 
2008 har en tillfällig utökning gjorts med 7 platser för att möta den stora efterfrågan. 
Den av kommunfullmäktige antagna kommunprognosen visar att antalet boende barn 
på Hasslö kommer att ligga på strax under 20 per åldersgrupp de kommande åren. 
 
För att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser på Hasslö föreslås att en 
paviljongdel byggs i direkt anslutning till skolan och att en idag befintlig yta byggs 
om till förskola. Detta skulle ge Hasslö skola och förskola möjligheter att på ett 
flexibelt sätt nyttja sina lokaler över tid utifrån de olika behov som kommer att finnas 
i skolan och på förskolan. 
 
Årshyra      70 000 kronor  
Drift 1,25 avdelning 1 875 000 kronor 
TOTALT 2 445 000 kronor 
 
Detta innebär en ökad kostnad år 2009 ( från ca 1 maj) med ca 1 630 000 kronor. 
 
Inflyttning i lokalerna kan ske ca 15 månader efter det att kommunfullmäktige har 
fattat beslut i ärendet. Detta innebär att utökningen av förskoleplatser på Hasslö kan 
ske under senare delen av våren 2009. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
 genomföra redovisade förslag på lokalförändringar, 
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samt att barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar 
 
2. att våren 2009 utöka förskoleverksamheten med ca 1,25 avdelning 
 enligt redovisat förslag, 
 
3. att hos kommunstyrelsen, inför budget 2009, begära 0,2 Mkr för 
 inventarier  
 
Arbetsutskottet önskar kompletteringar i ärendet, avseende driftsbidrag och medel 
för inventarier. Kompletteringarna lämnats till ledamöterna på barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde den 27 februari. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens februarisammanträde. 
----------------------- 
Arbetsutskottet önskade komplettering i ärendet, avseende driftsbidrag och medel  
för inventarier.  
Pengarna för investeringen hämtas från kommunens investeringsbudget där det är 
avsatt 5 miljoner 2008 för ospecificerad förskoleutbyggnad samt resterande  
1,1 miljoner överflyttade från investeringsbudgeten 2007. 
Driftskostnaderna inklusive hyra beräknas att inrymmas i det tillskott för förskole- 
utbyggnad om 5 miljoner som finns i planen för budget 2009. 
 
Yrkande 
Patrik Hansson (s), Johan Elofsson (m), Richard Jomshof (sd) samt Åsa Gyberg- 
Karlsson (v) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
1. att hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
 genomföra redovisade förslag på lokalförändringar 
 
samt att barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar 
 
2. att våren 2009 utöka förskoleverksamheten med ca 1,25 avdelning 
 enligt redovisat förslag 
 
3. att hos kommunstyrelsen, inför budget 2009, begära 0,2 Mkr för 
 inventarier. 
_______________ 
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Kommun- § 16 
fullmäktige Förslag till yttrande över motion angående utredning av ny skola i Nättraby 
S Ohlsson 
Akten Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige ställt motion med förslag om 
 utredning av en ny skola i Nättraby. 

 
I motionen framförs att det ökade antalet barnfamiljer i Nättraby nu innebär ett stort 
behov av förskoleplatser och att detta på några års sikt innebär att Nättrabyskolan blir 
för liten. 
Motionärerna är glada över den positiva skolutveckling som skett på Nättrabyskolan 
F-9 och vill nu att Karlskrona kommun tar ett nytt steg i skolutvecklingen och skapar 
en skola för de minsta barnen tillsammans med en förskola. De ser genom detta bl a 
att förskolans arbetssätt skulle följa med lägre in i grundskolan. Motionärerna menar 
också att det är viktigt att ge den kommunala skolan uppdraget att fortsätta utveckla 
skolan, såväl i Nättraby som resten av kommunen. 
 
I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta 
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med 
förslag om hur en skola i motionens anda kan utformas och lokaliseras i Nättraby 
att uppdraget återförs till kommunfullmäktige senast under våren 2008 
 
Förslag till beslut 
Antalet barn i skolåldern kommer att öka inom Nättrabyskolans upptagningsområde 
de närmsta åren precis som motionen påtalar. Det är dock svårt att förutse om och 
när nuvarande Nättrabyskolan inte har tillräcklig kapacitet. Det faktiska antalet 
elever som önskar gå på Nättrabyskolan beror förutom på antalet elever i 
upptagningsområdet också på hur eleverna väljer skola. 
Det är dock nödvändigt att det finns en planberedskap för en ny skolenhet och för 
ytterligare förskolor i Nättrabyområdet. Detta behov har tidigare påtalats och görs 
också i den lokalbehovsutredning som barn- och ungdomsförvaltningen gjorde 
hösten 2007.   
 
Tjänstemannaförslag 
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen samt 
 
2. att hemställa till samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplan ska tas fram  
 för en ny skolenhet samt ytterligare förskolor i Nättrabyområdet. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens februarisammanträde. 
--------------------- 
 
Yrkande 
Patrik Hansson (s) yrkar avslag på att-satsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen till förmån för eget yrkande att föreslå kommunfullmäktige att motionen 
anses vara besvarad. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslagets att-sats 1 mot Patrik 
Hanssons yrkande och finner Patrik Hanssons yrkande som antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget att-sats 2. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
1. att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses vara besvarad samt 
 
2. att hemställa till samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplan ska tas fram  
 för en ny skolenhet samt ytterligare förskolor i Nättrabyområdet. 
_______________ 
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   2008.46 630 
 
 
 
 

B Karsvall § 17 
A Eklund Förslag med anledning av politiskt direktiv om tillsyn/insyn i enskild förskola 
Akten och skolbarnsomsorg 
 

Barn och ungdomsförvaltningen har fått direktiv från ordföranden i barn- och 
ungdomsnämnden att lämna förslag till genomförande och organisation för 
kontinuerlig tillsyn/insyn av verksamheter med andra huvudmän.  
 
Kommunens ansvar och rättigheter 
Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för förskolor och fritidshem i enskild 
regi. För verksamheten i fristående skolor har kommunen, som bidragsgivare rätt till 
insyn, medan Skolverket har ansvar för den tillsynen. 
Oavsett om det handlar om tillsyn eller insyn i verksamheterna, är det övergripande 
syftet att garantera likvärdighet och rättssäkerhet.   
  
Under flera år genomfördes kontinuerliga verksamhetsbesök i både kommunal, 
enskild och fristående verksamheter. Vid dessa verksamhetsbesök deltog tjänstemän 
från utvecklingsfunktionen tillsammans med respektive kontaktpolitiker från barn– 
och ungdomsnämnden. Sedan 2004 har dock de personella resurserna inte medgett 
att fortsätta eller utveckla denna form. 
 
För närvarande erbjuds den enskilda och fristående verksamheten att delta i de 
utvärderingar som ingår i den utvärderingsplan som barn- och ungdomsnämnden 
fastställer. 
Däremot saknas idag helhetsbedömningar som utgår från tillstånd och styrdokument, 
där Barn och ungdomsnämndens myndighetsutövning genomförs systematiskt. 
 
Aspekter att beakta 
• De verksamheter som drivs i kommunal regi har Skolverket som 
 tillsynsmyndighet. Här genomförs också kontinuerliga utvärderingar som 
 redovisas till den politiska organisationen (BUN, KS/KF, revision), samt i de 
 flesta fall offentliggörs på förvaltningens hemsida. 
• En framtida organisation för tillsyn i verksamheterna med andra huvudmän bör 
 inkludera både myndighetsutövning (utifrån tillståndet) och kvalitativa faktorer 
 (utifrån läroplanen)   
• En organisation som läggs utanför barn- och ungdomsförvaltningen, och som har 
 till uppgift att granska delar av verksamheterna, måste ha ”kulturkompetens”. 
 Dvs. vara väl förtrogen med förskolans, fritidshemmets och skolans uppdrag och 
 kunna bedöma   olika former av information. 
• Uppdrag och omfattning bör årligen ges via beslut i barn- och ungdomsnämnden. 
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Antalet förskoleenheter i enskild regi är 14 
Antalet fristående skolenheter är 5, varav flertalet även har fritidshem.  
Det innebär att cirka 20 enheter ingår i den verksamhet som ska granskas och 
bedömas. 
 
Alternativ för genomförande 
Tre olika alternativ för genomförande redovisas nedan, för att   
1. Kommunledningsförvaltningen 
2.   Externa aktörer 
3.  Inspektionstjänst direkt underställd BUN 
 
Finansiering 
Myndighetsansvaret och den tillsyn som krävs avseende tillståndet, ska tillsvidare 
genomföras från barn- och ungdomsförvaltningen. Resurser som avsätts för detta 
kommer att registreras och beräknas.    
Även om metodiken för framtida tillsynsbesök avseende kvalitet inte är känd, är det 
mest realistiskt att planera för att minst två personer genomför inspektionerna 
tillsammans. Likaså bör frekvensen för återkommande tillsyn alternativt insyn, 
planeras till vartannat  år. 
Den årliga kostnaden skulle då hamna kring strax under 100.000 kr, inklusive PO 
men exklusive OH kostnader. (arbetsplats, PC, telefon, kompetensutv osv.) för 
alternativ 1 + 3. Här är inte inräknat den resurs som kan komma ifråga från befintliga 
organisationen. 
Alternativ 2 skulle kosta det tredubbla.     
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra myndighetstillsyn som påbörjas   
 snarast, 
 
2.att  ge förvaltningen i uppdrag att initiera ett samarbete med kommunlednings-
 förvaltningen som syftar till att ett övergripande nätverk mellan kommunens 
 förvaltningar för tillsyn/insyn i verksamheter med annan huvudman, kommer 
 till stånd, 
 
3. att när det kan anses vara lämpligt anlita extern tjänst för tillsyn och 
 kvalitetsgranskning, 
 
4. att den resurs som kommer att behövas för uppdraget bör finansieras/regleras via   
         resurstilldelningen för berörda verksamheter. 
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Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens februarisammanträde. 

 ----------------------------- 
 Yrkande 
 Patrik Hansson (s) yrkar avslag på att-sats 3 i tjänstemannaförslaget till förmån 
 för eget yrkande att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta inspektionstjänst direkt 
 underställd barn- och ungdomsnämnden. Patrik yrkar bifall till att-satserna 1,2 samt 
 4 i tjänstemannaförslaget. 
 Åsa Gyberg-Karlsson yrkar avslag till tjänstemannaförslagets attsats 3 och bifall till 
 Patrik Hanssons yrkande.  
 
 Johan Elofsson (m) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget 
 
 Propositionsordning 
 Ordföranden ställer proposition på att-sats 1 i tjänstemannaförslaget.  
 
 Ordföranden ställer proposition på att-sats 2 i tjänstemannaförslaget. 
 
 Ordföranden ställer proposition på att-sats 3 i tjänstemannaförslaget mot 
 Patrik Hanssons yrkande och finner tjänstemannaförslaget som antaget. 
 
 Ordföranden ställer proposition på att-sats 4 i tjänstemannaförslaget. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra myndighetstillsyn som påbörjas   
 snarast, 
 
2. att ge förvaltningen i uppdrag att initiera ett samarbete med kommunlednings-
 förvaltningen som syftar till att ett övergripande nätverk mellan kommunens 
 förvaltningar för tillsyn/insyn i verksamheter med annan huvudman, kommer 
 till stånd, 
 
3. att när det kan anses vara lämpligt anlita extern tjänst för tillsyn och 
 kvalitetsgranskning, 
 
4. att den resurs som kommer att behövas för uppdraget bör finansieras/regleras via   
         resurstilldelningen för berörda verksamheter. 

  
 Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Roland 
 Andréasson (s), Claes Nedfors (s) samt Siv Holmberg (s) reserverar sig till 
 förmån för Patrik Hanssons yrkande. 
 __________________ 
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Galären § 18 
Kommun- Ansökan om bidrag till förskoleverksamhet – Galären Utbildningar AB 
styrelsen 
S Ohlsson Galären Utbildningar i Karlskrona AB har i skrivelse den 22 januari 2008 till Barn- 
S Petersson och ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till förskoleverksamhet på Hästö. 
Akten 

Galären Utbildningar i Karlskrona AB bedriver idag skolverksamhet i Karlskrona 
kommun och avser starta förskoleverksamhet i lokaler på Hästö. Enligt ansökan 
avser de tillträda lokalerna samt starta verksamheten snarast.  
 
Eftersom behov av platser är stort förutsätts verksamheten starta upp senast den 1 
april för att bidrag skall beviljas. 
 
Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet har beviljats av barn- och ungdoms- 
nämnden vid sammanträde den 19 december 2007. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  bevilja drifts- samt hyresbidrag, i enlighet med dagens regelverk och 
 motsvarande 38 platser, från och med den 1 april 2008 under förutsättning att 
 kommunstyrelsen tillskjuter ytterligare medel till förskoleutbyggnad 2008. 
 

 Arbetsutskottet vill att Galären Utbildningar AB, till barn- och ungdomsnämndens 
 sammanträde i februari, kompletterar sin ansökan med handlingar som styrker att 
 lokalerna är ändamålsenliga och godkända. 

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens februarisammanträde. 
----------------------  
 
På arbetsutskottets sammanträde den 14 februari framkom en begäran om att 

 Galären Utbildningar AB, till barn- och ungdomsnämndens sammanträde i februari, 
 kompletterar sin ansökan med handlingar som styrker att lokalerna är ändamåls-
 enliga och godkända för förskoleverksamhet. 
 På grund av lång handläggningstid har inte Galären kunnat få fram de önskade 
 handlingarna till dagens sammanträde. En tilläggsats föreslås därför till beslutet 
 att  under förutsättning att lokalerna godkännes för förskoleverksamhet. 
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Yrkande 

 Ordföranden yrkar på en tilläggsattsats att under förutsättning att lokalerna 
 godkännes för förskoleverksamhet. 

 
Patrik Hansson (s) meddelar att s-gruppen, Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), 
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Claes Nedfors (s) samt Siv  
Holmberg (s) avstår behandling och beslut i ärendet. 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) avstår behandling och beslut i ärendet. 
 
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till huvudförslag samt tilläggsattsatsen. 
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till huvudförslag samt tilläggsattsatsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsatsen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  bevilja drifts- samt hyresbidrag, i enlighet med dagens regelverk och 
 motsvarande 38 platser, från och med den 1 april 2008 under förutsättning att 
 kommunstyrelsen tillskjuter ytterligare medel till förskoleutbyggnad 2008, 
 samt 
 

 att  under förutsättning att lokalerna godkännes för förskoleverksamhet. 
______________ 
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 2007.458 630 
 
 
 
 

Kommun- § 19 
fullmäktige Förslag till yttrande över medborgarförslag – yttrande över RFSL:s åtgärds- 
A Ottosson förslag i tio punkter om HBT-kunskap 
Akten 

RFSL Blekinge har genom Ulf Härstedt lämnat in medborgarförslag, som omfattar 
ett åtgärdsförslag i tio punkter om HBT-kunskap.  
 
RFSL föreslår att de tio punkterna genomförs i Karlskrona så att kommunen kan leva 
upp till sitt mångfaldsmål och komma en god bit på väg för att skapa ett samhälle 
öppet för alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. 
 
1. Utbilda politiker.  
2. Ta fram en handlingsplan för kommunens arbete med HBT-frågor.  
3. Utbilda alla anställda inom kommunen.  
4. Utbilda alla arbetsgivare inom kommunen.  
5. Synliggöra HBT-personer och familjer i undervisningen.  
6. Utbilda all skolpersonal.  
7. Kontrollera att undervisningen korrekt tar upp frågor kring HBT-personers 
 situation.  
8. Ge stöd till sociala mötesplatser.  
9. Se över de relevanta styrdokumenten.  
10. Ställ krav på ideella föreningar och studieförbund. 
 
Styrdokumenten  
I skollag, läroplaner, skolplan m.fl. styrdokument anges den värdegrund som ska 
gälla i förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. 
 
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet 
Samtliga rektorsområden har upprättat likabehandlingsplaner för sina enheter. 
Skolplanen ger rektorerna i uppdrag att omsätta likabehandlingsplanen i praktisk 
handling samt att redovisa resultat i de årliga kvalitetsredovisningarna. 
 
Värdegrundsarbetet i förskolor, skolor och fritidshem inkluderar att arbeta i enlighet 
med likabehandlingslagen. I rektorsområdenas kvalitetsredovisningar redovisas ett 
stort arbete med att på olika sätt låta värdegrundsarbetet genomsyra alla delar av 
verksamheten. HBT kommer in i undervisningen på olika sätt och i olika ämnen. 
Ofta arbetar skolan med frågor om värderingar, livsstil och sexualitet i tematisk form 
med mål från tex. no, so och svenska. Eleverna får både fakta och möjligheter att 
diskutera exempelvis i form av värderingsövningar. 
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forts § 19 
 
Förslag till yttrande 
De delar av medborgarförslagets tio steg som barn- och ungdomsnämnden yttrar sig 
över är punkterna 5, 7 och 9. Övriga punkter är av kommunövergripande karaktär. 
 
Via Myndigheten för skolutvecklingens satsning erbjuds rektorsområdena stöd i 
arbetet med värdegrunden så att de i detta inkluderar sexuell läggning som 
diskrimineringsgrund. Den centrala förvaltningen kan här stötta rektorsområdena 
genom att bevaka och uppmärksamma myndighetens aktivteter. 
Barn- och ungdomsnämndens nuvarande skolplan gäller tom 2010. I den finns 
målsättningen att alla verksamheter ska ha väl fungerande förebyggande arbete kring 
trygghet och tolerans. Arbetet med detta ska redovisas årligen i förvaltningens 
kvalitetsredovisning. I skolornas likabehandlingsplaner finns med att alla former av 
diskriminering ska uppmärksammas och aktivt arbetas med för att skapa en miljö där 
människor med olika bakgrund, olika uppfattningar och olika läggning får lika stort 
utrymme. 
Med detta vill vi mena att vi redan idag arbetar med att uppmärksamma 
problematiken kring och försöker motverka diskriminering i alla dess former. Detta 
är ett ständigt pågående arbete som alltid måste finnas i barn- och ungdomsnämndens 
verksamhet. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  medborgarförslaget härmed anses vara besvarat. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens februarisammanträde. 
-------------------- 
 

 Propositionsordning 
 Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

att  medborgarförslaget härmed anses vara besvarat. 
 ___________ 
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   2007.124 002 
 
 
 

 
H Lindgren § 20 
S Petersson Tillägg i delegationsordningen 
Akten 

Bakgrund 
 
När en enskild verksamhet ansöker om tillstånd till att bedriva verksamhet i 
kommunen kopplas tillståndet och därmed bidraget till en bestämd volym 
timmar/platser. Under pågående budgetår kan det finnas anledningar till att göra 
mindre förändringar av denna volym timmar/platser bl.a. pga. att den enskilda 
verksamheten själv begär det. 
 
För att lättare hantera dessa mindre förändringar är det praktiskt att låta tjänsteman 
utföra detta på delegation istället för att varje gång hantera det som ett 
nämndsärende. Av den anledningen föreslår förvaltningen ett tillägg i 
delegationsordningen enligt följande: 
 
” Under 6.1.2 i delegationsordningen ge förvaltningens ekonomichef i delegation att 
under pågående budgetår kopplat till bidragsfinansiering av enskilda verksamheter 
besluta om volymförändringar avseende platser/timmar.” 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  förändra delegationsordningen enligt ovan. 
 
Arbetsutskottet vill att förvaltningen kompletterar lydelsen ovan med …besluta om 
smärre volymförändringar … till barn- och ungdomsnämndens sammanträde i 
februari. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens februarisammanträde. 
------------------ 

  
 Propositionsordning 
 Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
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 forts § 20 
 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

att  ändra under 6.1.2 i delegationsordningen till lydelsen: 
 ge förvaltningens ekonomichef i delegation att under pågående budgetår 
 kopplat till bidragsfinansiering av enskilda verksamheter besluta om smärre 
 volymförändringar avseende platser/timmar.” 
_____________ 
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   2007.503 291 
 
 
 
 

Miljö- och § 21 
byggnads- Backaboskolan 
nämnden  
Tekniska Begärt anstånd med att inkomma med begärda uppgifter enligt föreläggande den  
förvaltningen 7 december 2007, § 823 från miljö- och byggnadsnämnden har beviljats till den   
B Karsvall 28 februari 2008.   
S Ohlsson En rapport har nu kommit som visar på att lukten som finns i skolan inte innehåller 
Berörd rektor       mögel, utan det är jordlukt som tränger in från grunden. 
Akten Fastighetschef, Håkan Franzén, har gjort en utredning om byggnadsproblematiken på 
 Backaboskolan. Slutsatsen i utredningen är ”att ersätta Backaboskolan med en ny 
 paviljong kostar enligt vår bedömning, vilken är baserad på liknande objekt, cirka 
 5 000 000 kronor. Att då rusta upp befintlig byggnad anser jag vara slöseri med 
 kommunala medel. En gammal byggnad som är hårt sliten som var tänkt som ett 
 provisorium har givetvis sina inbyggda nackdelar. Min rekommendation; Kosta inte 
 på befintlig Backaboskola någon av ovanstående åtgärder. I det fall BUN vill 
 bedriva skolverksamhet i Backaboområdet så bör man ersätta bef byggnad med en 
 ny.” 

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens februarisammanträde. 
----------------- 
 
En utredning har gjorts av Karlskrona kommuns fastighetschef vilken påvisar 
betydande brister och därmed behov av omfattande renovering av Backaboskolans 
lokal. Renoveringskostnaden uppskattas till ca 5 miljoner kronor. Fastighetschefen 
anser inte att detta är en försvarbar investering eftersom nyanskaffning av samma yta 
i form av en paviljong skulle innebära ungefär samma investeringskostnad. 
 
Den bedömning som vi i nuläget gör innebär att en investering av denna 
storleksordning inte kan prioriteras. Vi bedömer också att det i närområdet finns 
möjligheter att erbjuda samtliga elever annan skolplacering. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att fatta beslut om att skolverksamheten på Backaboskolan skall upphöra från  
 höstterminen 2008. 
 
2. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att organisera skolverksamheten  
 för de barn och föräldrar som berörs. 
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forts § 21 
 
 
samt att barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar 
 
3. att svara Miljö- och byggnadsnämnden att vi inte avser att bedriva skolverksamhet 
 på Backaboskolan från höstterminen 2008. 
 
Yrkanden 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar avslag till tjänstemannaförslaget till förmån för  
eget förslag i fyra att-satser. 
1. att  uppdra åt tekniska förvaltningen att på börja projektering för byggnation/er 
 innehållande förskola och skola i Backabos upptagningsområde, 
2. att Backabo upptagningsområde från och med att byggnation är klar innefattar 
 Mariedal, Backabo, Torskors, Rosenholm samt Allatorp. 
3. att under tiden projektering och byggnationen pågår låta verksamheten vara kvar 
 i nuvarande lokaler med justeringar för godtagbar inomhusmiljö,  
4. att ta upp en diskussion med kommunledningen om hela kommunens ansvar för 
 den fysiska biten av förskole- och skolverksamhet, då detta bland annat kan ses 
 som en tillväxt- och näringslivsfråga.  
 
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag till tjänstemannaförslaget och bifall till Åsa 
Gyberg-Karlssons förslag. 
 
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden utser tjänstemannaförslaget som huvudförslag och Åsa Gyberg-
Karlssons förslag som tilläggsförslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänsteförslaget att-sats 1. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänsteförslaget att-sats 2. 
 
Ordföranden ställer proposition på tjänsteförslaget att-sats 3. 
 
Ordföranden ställer proposition på Åsa Gyberg-Karlssons tilläggsattsats 1 
och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsattsats 1. 
 
Votering 
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition. 
Den som stöder Åsa Gyberg-Karlssons förslag röstar ja. Den som vill avslå 
förslaget röstar nej. 
Följande röstar ja: Richard Jomshof (sd) samt Åsa Gyberg-Karlsson (v). 
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Patrik Hansson (s), 
Birgitta Gamelius (m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c),  
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd), Jeanette Petersson (s), Eva-Britt Dahlström (s), 
Roland Andréasson (s), Claes Nedfors (s) samt Siv Holmberg (s). 
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forts § 21 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 2 ja-röster och 13 nej-röster avslagit  
Åsa Gyberg-Karlssons förslag på tilläggsattsats 1. 
 
Då tilläggsattsats 1 ej längre är aktuell så faller tilläggsattsatserna 2 och 3. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Åsa Gyberg-Karlssons tilläggsattsats 4 och 
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
1. att fatta beslut om att skolverksamheten på Backaboskolan skall upphöra från  
 höstterminen 2008. 
 
2. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att organisera skolverksamheten  
 för de barn och föräldrar som berörs. 
 
barn- och ungdomsnämnden beslutar för egen del  
 
3. att svara Miljö- och byggnadsnämnden att vi inte avser att bedriva skolverksamhet 
 på Backaboskolan från höstterminen 2008, samt 
 
4. att ta upp en diskussion med kommunledningen om hela kommunens ansvar för 
 den fysiska biten av förskole- och skolverksamhet, då detta bland annat kan ses 
 som en tillväxt- och näringslivsfråga. 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) reserverar sig i att-satserna 1-3 till förmån för eget yrkande. 
____________  
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§ 22    
Övriga ärenden 
   2007.306 042 

Akten 1.   Verkställighet av tidigare beslut 
 Roland Andréasson (s), ställer frågan om hur långt ärende har kommit kring 
 beslut som fattades på barn- och ungdomsnämnden den 30 januari 2008, 
 internbudget 2008 § 5 att-sats 13, att omedelbart tillskriva kommunstyrelsen för 
 att redan nu informera om att barn- och ungdomsnämnden kommer att behöva 
 resursförstärkning för att bibehålla nuvarande ambitionsnivå. 
 
 Ordföranden svarar att kommunstyrelsen kommer att tillskrivas så snart underlag 
 till skrivelsen finns. Inom fyra veckor kommer skrivelsen att skickas till 
 kommunstyrelsen. 
 
 Roland Andréasson poängterar att beslutet är nämndens gemensamma. Lång 
 tid har redan gått. En ny skrivelse kommer att skickas från s-gruppen. 
____________ 
 
 
    2007.335 006 

Akten 2. Sammanträdestider 2008  
 Eftersom den sammanträdeslokal som var uppbokad till barn- och ungdoms- 
 nämndens sammanträden 2008 inte är lämplig till nämndens möten måste ny  
 lokal bokas. 
 
 Ordföranden har skickat ut en skrivelse till samtliga ledamöter med förslag till 
 lösningar. Önskemål om synpunkter på förslagen önskades. 
 
 Socialdemokratiska gruppen inkom med synpunkter den 26 februari. 
 
 Eva-Britt Dahlström (s) läser upp s-gruppens synpunkter för nämnden. 
 Där poängteras bland annat att man vill ha heldagssammanträden som regel. 
 
 Ordföranden lyssnar på synpunkterna och lovar återkomma med förslag. 
_____________ 
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forts § 22   2006.166 631 
   2007.122 631 
 

Piggelinen 3. Yrkande avseende Skolverkets beslut Piggelinen och Galären 
Galären  Skolverket har godkänt Friskolan Panea AB:s (Piggelinen) ansökan om  
B Karsvall  godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola, åk 7-9 i  
S Petersson Karlskrona kommun samt ansökan från Galären Utbildningar AB om god- 
A Ottosson kännande av och rätt till bidrag för en utökning av utbildningen vid en fri- 
Akterna stående grundskola år 1-5 i Karlskrona kommun. 

 
 Patrik Hansson (s) yrkar på att barn- och ungdomsnämnden ska överklaga 
 Skolverkets beslut angående tillstånd för friskolorna Piggelinen och Galären. 
   
 Stefan Petersson, chefsekonom, informerar om att tiden för överklagan på 
 Skolverkets beslut om Piggelinen har gått ut. 
 
 Patrik Hansson (s) poängterar att information om beslut från Skolverket måste  
 lyftas fram till nämnden innan tiden för överklagan går ut. 
 
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) vill att samtliga ledamöter ska få ta del av besluten 
 så snart de kommit in till förvaltningen. 
 
 Ordföranden lovar att se över rutinerna för handläggning av dessa ärende. 
 
 Yrkanden 
 Patrik Hansson (s) yrkar att:  
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 att  överklaga Skolverkets beslut angående tillstånd för friskolan Gälären. 
 
 Propositionsordning 
 Ordföranden ställer proposition på Patrik Hanssons yrkanden. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 att  överklaga Skolverkets beslut angående tillstånd för friskolan Gälären. 
 
 Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius (m), Patrik  
 Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c), Thomas Brindefalk- 
 Knutsson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
______________ 
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§ 23 
Meddelanden 
 

Arbetsmiljöverket 2006.377 291 
 Information om avslutat ärende -  Holmsjö  
skola 
 
Skolverket 2008.32 609 
 Statistik om slutbetyg från grundskolan 
 våren 2007 
 
Skolverket 2006.166 631 
 Ansökan från Friskolan Panea AB 
 (Piggelinen) om godkännande av och  rätt till 
bidrag för en fristående grund-  skola, åk 7-9, i Karlskrona kommun 
 
Kommunledningsförvaltningen 2007.306 042 
 Anvisningar för uppföljning 2008 
 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.503 291 
 Begäran om anstånd med att lämna in 
 begärda uppgifter angående 
 inomhusmiljön i Backaboskolan  Karlskrona 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.503 291 
 Delegationsbeslut angående inomhus- 
 miljön i Backaboskolan Karlskrona, 
 anstånd med inlämnande av begärda 
 uppgifter till och med den 11 februari 2008 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.503 291 
 Delegationsbeslut angående inomhus- 
 miljön i Backaboskolan Karlskrona, 
 anstånd med inlämnande av begärda 
 uppgifter till och med den 28 februari 2008 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.52 290 
 Delegationsbeslut avseende registrering av 
 livsmedelsanläggning, Skogsgläntans  förskola 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.53 291 
 Delegationsbeslut angående inomhusmiljön  
 i Tullskolan Karlskrona. 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.38 291 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av 
 Vedebyskolan byggnad 1-3, 5 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.44 290 
 Tillsynsprotokoll från inspektion av  
 Holmsjö förskola 
 
Personalen vid Nättraby fritidshem 2008.49 046 
avd F-2B Ansökan till Palenska fonden 
 
Johan Lindström Jakobsson 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 för vidaredistribution till ledamöter BUN 
 
Mikael Hofström 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skivelse angående Backaboskolan  
 för vidaredistribution till ledamöter BUN 
 
Mikael Hofström 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skivelse angående Backaboskolan  
 för vidaredistribution till ledamöter BUN 
 
Peter Fransson  2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan. 
 
Mikael Hofström 2007.384 611 
föräldrar, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Anne-Lie Alfiero 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan. 
  
Erik Lindberg 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan. 
  
Peter Fransson 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan. 
 
Johan Jakobsson 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
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Anna Kvist 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan och 
 Junibacken 
 
Sten-Eric Lindström 2007.384 611 
 Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Pia Lindström 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Anna Kvist och Pia Lindström 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Anna Kvist 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skivelse angående Backaboskolan och 
 Junibacken 
 
Niclas 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Anna Olsson 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Erik Lindberg 2007.384 611 
 Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Anne-Lie 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Mikael Hofström 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Johan Lindström Jakobsson 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Mikael Hofström 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Susanne Nilsson 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Susanne Nilsson 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
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forts § 23    
 
 
Peter Fransson 2007.384 611 
på uppdrag av Backabos Skrivelse angående Backaboskolan 
framtidsgrupp 
 
Till föräldrar med flera 2007.384 611 
angående Backaboskolan Svar från ordföranden Jan-Olof Petersson 
 angående skrivelserna om Backaboskolan 
 
Niklas Nordé 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Peter Fransson 2007.384 611 
på uppdrag av Backabos Skrivelse angående Backaboskolan samt  
framtidsgrupp svar från Patrik Hansson (s). 
 
Till föräldrar med flera 2007.384 611 
angående Backaboskolan Svar från ordföranden Jan-Olof Petersson 
 angående skrivelserna om Backaboskolan 
 
Anne-Lie Alfiero 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Jenny Bondesson 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Svar till Jenny Bondesson 2007.384 611 
 Ordföranden Jan-Olof Petersson svar på 
 tidningsartikel samt förtydligande. 
 
Till föräldrar med flera 2007.384 611 
angående Backaboskolan Svar från Patrik Hansson (s) angående   
 skrivelserna om Backaboskolan 
 
Jenny Bondesson 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Mikael Hofström 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skivelse angående Backaboskolan 
 
Backaboskolan framtidsgrupp 2007.384 611 
 Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Ingeborg Green 2007.384 611 
 Skrivelse angående Backaboskolan 
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Jenny Bondesson 2007.384 611 
 Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Anna Kvist 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Pia Lindström 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 samt svar från Patrik Hansson (s). 
 
Anna Olsson 2007.384 611 
förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Peter Fransson 2007.384 611 
 Skrivelse angående Backaboskolan 
 
Niklas Nordé 2007.384 611 
 Skrivelse angående Backaboskolan. 
 
Helen Magnusson 2007.384 611 
Verkö Skolråd Skrivelse angående Verköskolan samt  
 svar från ordföranden Jan-Olof Petersson. 
_________________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 26 mars 2008 
 
§ 24 Aktuell information  
 - Backaboskolan  
 - Tullskolan 
 - Överklagande Galären år 1-5 samt info Galären år 6-9 Hantverk/Teknik  
 - Bilden av fritidshemmet  
     
§ 25 Delegeringsärenden 
 
§ 26 Förslag till ändring av regler och tillämpningsföreskrifter för skolbarns-
 omsorg  
     
§ 27 Medborgarförslag – Förslag till yttrande över medborgarförslaget ökad 
 föräldranärvaro i skolan 
 
§ 28 Budgetuppföljning februari 2008 
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Plats och tid Gullberna Park, Karlskrona kompetenscenter, lokal Oscarsvärn 
 kl 08.30 – 11.40 
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1:e vice ordförande 
 Patrik Hansson (s) 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (m)  
 Pernilla Persson (c) 
 Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)   
 Jeanette Pettersson (s) 
 Jörgen Aronsson (s) 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andréasson (s) 
 Lisbeth Bengtsson (s) 
 Richard Jomshof (sd) 
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m)  
 Patrik Stjernlöf (m)   
 
Ersättare Eva Henningsson (s) 
 Bo Svensson (s)   
 Siv Holmberg (s) 
 Helene Gustafsson (s)  

 Ola Svensson (sd)  

  
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson  pedagogisk samordnare 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera Birgitta Gamelius (m)  
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 31 mars 2008  Paragrafer 24-32              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 1 april 2008. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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§ 24 
Aktuell information 
 

B Karsvall 1.    Backaboskolan 2007.503 291 
S Ohlsson  
Akten  Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om vad som hänt i ärendet  

 Backaboskolan sedan barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 27 
 februari 2008.  
 Dagen efter sammanträdet träffade förvaltningschefen föräldrarna till eleverna i 
 Backaboskolan. Där informerades bland annat om nuläget, hur man gör val till 
 andra kommunala skolor och vilka olika möjligheter som finns. Det finns även 
 möjlighet för hela gruppen med personal att börja på Montessoriskolan 
 Sunnanäng på Sunnadal. Besök på skolan bokades in och intresserade föräldrar 
 har varit och träffat personalen och tittat på verksamheten. 
 Eleverna håller nu på med att anmäla sina val av skola inför hösten 2008.  
 Någon gemensam lösning är inte längre aktuell. 
 Förvaltningen har kontinuerlig kontakt med Backaboskolans framtidsgrupp. 
 Förvaltningschefen har även träffat personalen för att diskutera deras frågor i 
 samband med nedläggningen. 
 MBL-information enligt § 19 samt MBL-förhandling enligt § 11 har genomförts. 
   
 Övertalighet av personal finns i förvaltningen. 
 
 Kommunfullmäktige tar beslut i ärendet den 24 april 2008.  
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
  
  

B Karsvall 2. Tullskolan 2008.53 291 
S Ohlsson 
Akten  Barn- och ungdomsnämnden har den 22 februari 2008 fått ett föreläggande  

 från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är bland annat diverse brister i skolans 
 lokaler och ventilationen som påtalas.  
 Redovisning gällande beskrivning och undersökning av inomhusmiljön samt 
 vilka åtgärder som behövs vidtagas bedöms av tekniska förvaltningen. Svaret  
 ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast den 28 mars 2008. 
 Tidplan för åtgärder ska redovisas av barn- och ungdomsnämnden senast den  
 24 april 2008. 
 Tullskolan har idag sammanlagt 197 elever fördelat på år 0-6. 
  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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   2007.122 631 
B Karsvall 3. Överklagande Galären år 1-5 2007.115 631 
A Ottosson   
Akterna  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 27 februari 2008 att överklaga   
  Skolverkets beslut om godkännande av Galären Utbildningar AB, år 1-5,   
  Karlskrona kommun. 
  Barn- och ungdomsförvaltningen har sänt överklagandet till Skolverket den  
  5 mars 2008. 
 
  Skolverket beslutade den 6 mars 2008 att godkänna Galären Utbildningar AB,  
  Hantverk och Teknik år 6-9, efter ett överklagande från Galären. 
  Ärendet har tidigare fått avslag eftersom Galären inte hade lokalen klar. 
  Efter kontakt med Skolverket har det framkommit att lokalen som Galären  
  ska ha till verksamheten, Hantverk och Teknik, finns på Tyska Bryggargården. 
 
  Arbetsutskottet gav barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att förbereda ett  
  överklagande över Skolverkets beslut avseende Galären, Hantverk och Teknik, 
  till nämndens marssammanträde. 
 

 Yrkanden 
 Patrik Hansson (s) yrkar att:  
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 att  överklaga Skolverkets beslut angående tillstånd för friskolan Galären  
   Utbildningar AB, Hantverk och Teknik år 6-9. 
 
 Propositionsordning 
 Ordföranden ställer proposition på Patrik Hanssons yrkanden. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 att  överklaga Skolverkets beslut angående tillstånd för friskolan Gälären 
   Utbildningar AB, Hantverk och Teknik år 6-9. 
 
 Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius (m),  
 Pernilla Persson (c), Thomas Brindefalk- Knutsson (kd) Eva Ottosson (m) samt 
 Patrik Stjernlöf reserverar sig mot beslutet. 
 ______________ 
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A Ottosson  4. Bilden av fritidshemmet 2008.90 619 
Rapport 
Akten  Anita Ottosson, pedagogisk samordnare, redovisar en enkätundersökning som 

 gjorts av personal och föräldrars uppfattning om fritidshemmets måluppfyllelse 
 2007. 
 Föräldrar till barn i år 2 samt 20 pedagoger från ett urval fritidshem från 
 samtliga rektorsområden ingick i undersökningen. Totalt har 183 av 481 familjer 
 svarat (38 %). 
 Undersökningen ska belysa fritidshemmets uppdrag utifrån områdena 
 värdegrunden samt lärande och utveckling.  
 Av resultatet av undersökningen ser man att fritidshemmen håller en mycket god  
 kvalitet bortsätt från att både föräldrar och personal upplever at barngrupperna 
 är för stora. 
 Fritidshemmen får ett gott betyg av både föräldrar och personal. Föräldrarna 
 känner sig trygga och barnen trivs. Fritidshemmen är ett bra komplement till 
 skolan och erbjuder en meningsfull sysselsättning.    
 Tidigare har det gjorts två undersökningar kring fritidshemmen. 2002 gjordes en 
 undersökning om personalens syn på kvalitén i fritidshemmen och 2004 under- 
 söktes barnens trivsel på fritidshemmet. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

  _____________ 
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§ 25 
Delegeringsärenden 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 7, Nättraby rektorsområde under 
tiden 9-23 maj 2008. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 7, Nättraby rektorsområde under tiden  
9-23 maj 2008. 
 
Beslut om anpassad studiegång under vecka 7 samt 9-11 för elev i år 9, 
Rödeby rektorsområde. 
 
Begäran från anställd  om entledigande från tjänst som skolvärd från och med 
den 8 mars 2008. 
 
Beslut om att ej skriva in flicka i särskolan. Beslutsdatum 31 januari 2008. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 2, Jämjö västra rektorsområde, under tiden 
17-18 april 2008. Tidigare ledighet 12 dagar. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 3, Sunnadals rektorsområde, 
från och med den 26 februari 2008.  
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 2, Sunnadals rektorsområde, 
från och med den 26 februari 2008.  
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 1, Sunnadals rektorsområde, 
från och med den 26 februari 2008.  
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 3, Sunnadals rektorsområde, 
från och med den 25 februari 2008.  
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7, Sunnadals rektorsområde, 
från och med den 8 november 2007.  
 
Beviljad ledighet för pojke i år 8, Sunnadals rektorsområde, under tiden 
13 december 2007-18 januari 2008. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_________________ 
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A Ottosson   2008.91 611 
S Ohlsson 
Rektorer 
Ensk. vht  
Adm.cent 
Akten § 26 
 Förslag till ändring av regler och tillämpningsföreskrifter för skolbarnsomsorg 

Från juli 2001 ändrades lagstiftningen så att barn till arbetslösa har rätt till 
förskoleverksamhet med 15 timmar per vecka och från januari 2002 omfattar denna 
rättighet även barn vars föräldrar är föräldralediga. Förändringarna omfattar endast 
förskolebarn. Skolbarns behov av kamrater och social gemenskap tillgodoses 
generellt genom vistelsen i skolan. I de fall skolbarn har behov av särskilt stöd ska 
dessa anvisas plats på fritidshem om inte behovet av stöd tillgodoses på annat sätt 
(Skollagen 2 a kap 9 §) 
 
Nu gällande Regler och Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i Karlskrona kommun antogs av barn- och ungdomsnämnden i juli 
2001 och har härefter reviderats senast i juli 2004. Barn- och ungdomsnämnden 
fattade då beslut som, utöver vad skollagen föreskriver, också ger skolbarn rätt till 
barnomsorg under föräldrars arbetslöshet och föräldraledighet med 15 timmar per 
vecka. 
 
Konsekvens av utökad rätt till fritidshem 
På fritidshemmen finns i februari 2008 54 barn, vars föräldrar är arbetslösa, och 99 
barn till föräldrar som är föräldralediga. Fördelningen på kommunal och enskild 
verksamhet är 47/7 respektive 78/21 barn. 
Den generösa hållning som barn- och ungdomsnämnden har genom att erbjuda 
skolbarnen fritidshemsplats i högre omfattning än vad lagen kräver har gett effekter 
som inte förutsågs då beslutet fattades. En konsekvens är att barn som har behov av 
färre än 15 timmar i veckan när föräldern arbetar har rätt till 15 timmar i veckan 
under föräldraledigheten, vilket de allra flesta föräldrarna använder sig av. 
 
Vi har idag 58 % av alla barn mellan 6 och 13 år placerade i våra fritidshem. 
Föräldrar som överväger att ha sitt barn hemma under föräldraledigheten gör inte 
gärna det eftersom barnets ”alla kompisar” är på fritidshemmet.  
 
För föräldrar till förskolebarn är ett skäl till att behålla platsen under 
föräldraledigheten att de vill vara säkra på att barnet inte ska behöva byta förskola 
när de återgår till arbetet. Denna problematik gäller inte för fritidshemplaceringar, 
eftersom alla barn som behöver och har rätt till det erbjuds plats på det fritidshem 
som ”hör till” den skola barnet går i. För fritidshemsbarnen är inte heller behovet av 
inskolning av samma betydelse som för förskolebarnen. Barngruppen på 
fritidshemmet är inte ny för dem eftersom den består av deras skolkamrater. 
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Kvalitén på fritidshemmen 
Barngruppernas storlek har ökat på fritidshemmen och diskussioner om hur detta 
påverkar verksamhetens kvalité har under de senaste åren förts i olika forum. I den 
undersökning om kvalitén i fritidshemmen som genom fördes 2002 bedömdes de 
viktigaste kriterierna för god kvalitet på fritidshem vara relaterade till 
gruppstorleken. Dessa kriterier var de som fick sämst värde vid bedömning av den 
situation som då rådde. 
Samma resultat fick vi också när vi under hösten 2007 genomförde undersökning om 
fritidshemmen. Både föräldrar och pedagoger betonar att de hinder som finns för att 
fritidshemmen ska kunna fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt främst är kopplade till för 
stora barngrupper. Detta var också något som Skolverket uppmärksammade vid sin 
utbildningsinspektion år 2006. 
 

 Ekonomi  
 Timbidraget för de 153 barn som är placerade på fritidshem, under föräldrars arbets-
 löshet och föräldraledighet, är idag 4 700 000 kr. Maximalt får vi in 1 100 000 kr i 
 föräldraavgifter. En förändring enligt förslaget skulle ge en nettobesparing per år 
 med 3 600 000 kr. 
 

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av ovan föreslås att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om att 
rätten till fritidshem endast ska gälla enligt vad skollagen föreskriver. 
 
Skolbarnsomsorgen skall ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och 
under lov. (Skollagen 2a kap. 2§) 
Skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. (Skollagen 2a kap 6§) 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 
anvisas plats på fritidshem om inte behovet av stöd tillgodoses på annat sätt (Skollagen 2a 
kap 9§) 
 
Ändringen föreslås gälla från och med augusti 2008.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  ändring av regler och tillämpningsföreskrifter görs enligt förslaget. 
 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens marssammanträde. 
------------------ 
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Yrkanden 
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget: att rätten till skolbarns- 
omsorg endast ska gälla enligt vad skollagen föreskriver. 
 
Patrik Hansson (s) och Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar avslag på tjänstemanna- 
förslaget. 
 
Ordföranden Jan-Olof Petersson (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar på ett ändring- 
förslag: att rätten till skolbarnsomsorg ska förutom vad skollagen föreskriver även 
gälla skolbarn, under föräldrars arbetslöshet, med max 15 timmar per vecka.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordföranden Jan-Olof Peterssons och 
Richard Jomshofs ändringsförslag. 
 
Vortering begärs. 
 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som stöder ordförandens och 
Richard Jomshofs förslag röstar ja och den som stöder tjänstemannaförslaget röstar 
nej. 
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (fp), Pernilla Persson (c), Tomas Brindefalk- 
Knutsson (kd) samt Richard Jomshof (sd). 
Följande röstar nej: Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius (m), Eva Ottosson (m) 
samt Patrik Stjernlöf (m). 
Patrik Hansson (s), Jeanette Petersson (s), Jörgen Aronsson (s), Eva-Britt Dahlström 
(s), Roland Andréasson (s) Lisbeth Bengtsson (s) samt Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
avstår från att rösta. 
Rösterna fördelar sig enligt följande: 4 ja-röster, 4 nej-röster och 7 ledamöter avstår 
från att rösta. 
Ordföranden avger sin utslagsröst till förmån för eget yrkande. Ordförandens och 
Richard Jomshofs förslag ställs mot  Patrik Hanssons och Åsa Gybergs 
avslagsyrkande. 
 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som stöder ordförandens 
och Richard Jomshofs förslag röstar ja och den som stöder avslagsyrkandet röstar 
nej. 
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius 
(m), Pernilla Persson (c), Tomas Brindefalk-Knutsson (kd), Richard Jomshof (sd), 
Eva Ottosson (m) samt Patrik Stjernlöf (m). 
Följande röstar nej: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s), 
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s) samt  
Åsa Gyberg-Karlsson (v). 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster enligt  
ordförandens och Richard Jomhofs förslag. 
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Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
att  att rätten till skolbarnsomsorg ska förutom vad skollagen föreskriver även gälla 
 skolbarn, under föräldrars arbetslöshet, med max 15 timmar per vecka.  
 
Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s), 
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s) samt  
Åsa Gyberg-Karlsson (v) reserverar sig för eget yrkande. 
_________________ 
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Kommunfullmäktige  2007.440 611 
A Ottosson 
Akten 

 
 
§ 27 
Medborgarförslag  -  Förslag till yttrande över medborgarförslaget ökad 
föräldranärvaro i skolan 
 
Förslagsställaren har lämnat in medborgarförslag, som innebär ökad föräldranärvaro 
i skolan. 
Han arbetar i skolan och upplever ett ökat antal elever som har svårt att sköta skolan. 
Det handlar om skolk och/eller disciplinära bekymmer, där skolan gör stora 
ansträngningar för att få bukt med problemen. 
Förslaget är att det ska vara möjligt att kräva föräldrars närvaro i skolan under de 
perioder deras barn har svårigheter med att sköta sin skolgång. Föräldrarna ska ha 
möjlighet att nyttja föräldraersättningen och om det inte finns någon sådan kvar så 
ska det gå att få förlängd ersättning från försäkringskassan. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet 
Skolans och vårdnadshavarens gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska 
skapa de bästa föreutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. 
(Text från läroplanen (Lpo 94) 
 
Inom rektorsområdena finns skolråd, föräldraråd, föräldraförening och andra 
formella konstellationer som syftar till samverkan mellan hem och skola samt 
föräldrainflytande. Ett sätt att skapa goda relationer är att umgås mindre formellt och 
under trivsamma former. Exempel på detta är gemensamma fester, höstmarknader, 
klassresor, lägerskolor m.fl. aktiviteter. Andra exempel är arrangemang av Skolans 
dag, Öppet hus, vernissage och Jobbmässa då föräldrarna bjuds in. Det förekommer 
också att skolorna arrangerar särskilda veckor då föräldrarna hälsas välkomna att 
vara med sina barn en heldag i skolan. 
 
Vad gäller enskilda elevärenden med stor frånvaro eller disciplinproblem kan 
föräldrars närvaro i skolan vara en del i ett åtgärdsprogram. Detta förekommer, ofta i 
samråd med t.ex. sociala myndigheter eller BUP, men alltid efter behandling i 
skolans elevhälsateam och i överenskommelse med elev och föräldrar. I likhet med 
andra individuella stödåtgärder måste behov och effekter bedömas i varje enskilt fall. 
 
Frågan om föräldrars rätt till ersättning för eventuell ledighet i dessa ärenden är inte 
en fråga som hanteras inom skolans verksamhetsområde. 
 
Förslag till yttrande 
Precis som förslagsställaren skriver gör skolorna mycket för att bjuda in föräldrarna 
till samarbete och delaktighet. Detta måste dock ske inom ramen för skolans uppdrag 
och befogenheter. 
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Barn- och ungdomsnämnden kan inte kräva föräldrars närvaro i skolan och att 
försäkringskassan därvid ska betala ut ersättning till dem. Medborgarförslaget bör 
ställas till den myndighet som ansvarar för och beslutar om föräldraförsäkringen och 
hur den ska hanteras. 
 
Tjänstemannaförslag 

 Med stöd av vad som anförts ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
 att  föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
 nämndens marssammanträde. 
 --------------------- 
 
 Propositionsordning 
 Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
 att  föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
 ________________ 
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Kommunstyrelsen  2007.306 042 
Akten 

 
 
 
§ 28 
Budgetuppföljning januari-februari 2008 

Allmänt 
Driftbudgeten omsluter för närvarande   986.5 Mkr 
n varav kommunbidrag     895.1 Mkr 
n övriga externa och interna intäkter     91.4 Mkr 
 
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har  
enligt resursfördelningen fördelats ut      636 Mkr 
 
Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämnden har 2007 disponerat en nettobudget om 867,3 Mkr.  
Bokslutet för 2007 visar en positiv avvikelse om knappt 0,5 % eller motsvarande 4,2 
Mkr. Resultatet har reducerats med de 3,1 Mkr som återbetalats till tekniska 
nämnden. 
Investeringsutrymmet har under året varit 9,7 Mkr av vilket 8,5 Mkr har nyttjats. 

 
Prognos 2008 
Prognos för 2008     +- 0 Mkr 
Att göra en bra prognos för hela verksamheten redan efter två månader är oerhört 
svårt. Prognosen grundar sig mycket på vad som framkommit i samband med 
internbudgetarbetet inför 2008 samt analys av bokslutet för år 2007.   
 
Verksamhetsmål 
De verksamhetsmål som kommunfullmäktige satte upp för Barn- och 
ungdomsnämndens verksamhet var dels att alla barn i kön till förskolan skall ha fått 
en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum samt att andelen 
elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2008 öka 
från nuvarande 89% till minst genomsnitt för gruppen ”större städer” om 91 %. 
 
Bokfört utfall per februari är 404 tkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

  
att godkänna budgetuppföljning för januari – februari 2008 och överlämna den till 
 kommunstyrelsen. 

 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
 nämndens marssammanträde. 
 --------------------- 
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Propositionsordning 

 Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 

att godkänna budgetuppföljning för januari – februari 2008 och överlämna  
 densamma till kommunstyrelsen. 
________________ 
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Sturkö lokala styrelse  2006.34 001 
Henrik Lindgren 
Akten  
 
 
 § 29 
 Utvärdering av Sturkö lokala styrelse  

 
Bakgrund 
Riksdagen fattade beslut med anledning av propositionen om lokala styrelser med 
föräldramajoritet inom skolan (prop 1995/96:157) Propositionen bygger på 
Skolkommitténs betänkande Föräldrar i självförvaltande skolor (SOU 1995:103) 
Försöksverksamheten regleras i förordningen (SFS 1996:605) om försöks-
verksamheten med lokala styrelser i skolan. Förordningen trädde i kraft den 15 juli 
1996 och har sedan dess förlängts ett antal gånger till nu senast att gälla till utgången 
av juni 2008. 
 
I Skolkommitténs betänkande Föräldrar i självförvaltande skolor var syftet med 
försöksverksamheten att pröva nya styrelseformer i skolan och vidga 
föräldrainflytandet.  
 
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun gav 21 januari 1998 barn- och 
ungdomsnämnden tillstånd att överlåta befogenheter till lokala styrelser. Barn- och 
ungdomsnämnden fattade beslut att låta en försöksverksamhet med lokal styrelse vid 
Sturkö skola påbörjas från den 1 mars 1998 enligt en fastställd arbetsordning där det 
bl.a. framgår vilka uppgifter och beslutanderätt den lokala styrelsen har. 
 
Nuläge 
I Karlskrona kommun finns idag ett flertal mycket aktiva föräldraråd och andra 
sammanslutningar där man på respektive skola arbetar mycket aktivt med 
föräldrainflytande och föräldramedverkande. Samverkansformerna ser olika ut men 
är mycket framgångsrika i sitt arbete med föräldrasamverkan och interaktion med 
samhällsföreningar, näringsliv och andra föräldraföreningar. 
 
Det som bl.a. har skilt den lokala styrelsen från övriga inflytande former förutom 
arbetet mot en formell arbetsordning är de ekonomiska förtecknen genom att de i 
styrelsen valda ledamöterna erhåller en ersättning likt en nämndsledamot. År 2008 
finns 50 kkr budgeterade för denna verksamhet. Från försöksverksamhetens start har 
339,7 kkr förbrukats. 
 
Efter en genomgång av samtliga protokoll genom åren från Sturkö lokala styrelse, 
som delges nämnden och förvaltningen är merparten av ärenden som behandlats av  
informativ karaktär, men även frågor där den lokala styrelsen har använts som en 
remissinstans för vissa konkreta frågor som berör skolan. 
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En utvärdering av den lokal styrelsen på Sturkö skolan gjordes senast under 
december och januari månad detta årsskifte. Svarsfrekvensen bland föräldrar, 
personal och elever är mycket låg (totalt 24 svar, varav 11 personal, 11 elever och  
2 föräldrar).  
Det går att utläsa vikten av att det finns forum för föräldrainflytande och att detta på 
ett mer tydligt sätt tydliggörs för samtliga intressenter i skolan och att återkopplingen 
från dessa forum återkopplas till såväl elever, personal som föräldrar. 
 
Från det senaste protokollet från den lokala styrelsen lyfts det tydligt fram att man 
vill se andra former för föräldrasamverkan framåt och att man själv är inställd på att 
utveckla nya former. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med bakgrund av ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta: 
 
att  avsluta försöksverksamheten på Sturköskolan från och med den 1 maj 2008.  
 
att  uppdra till rektor att initiera och bygga upp nya former för samverkan mellan 
 skola, föräldrar och samhälle samt att till BUN meddela senast dec 2008 
 formerna för framtida föräldrasamverkan.  

 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
 nämndens marssammanträde. 
 --------------------- 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  avsluta försöksverksamheten på Sturköskolan från och med den 1 maj 2008.  
 
att  uppdra till rektor att initiera och bygga upp nya former för samverkan mellan 
 skola, föräldrar och samhälle samt att till BUN meddela senast dec 2008 
 formerna för framtida föräldrasamverkan.  
____________
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§ 30  
Kurser och konferenser 
 
Inga nya kurs- eller konferensinbjudningar har inkommit. 
____________



   
   
  26 mars 2008        19 

 
 
 
 
 
 
 
§ 31 
Meddelanden 
 

 Kommunfullmäktige 2007.362 027 
  § 10       
  Kompetensutvecklingspolicy 
 
 Kommunfullmäktige 2008.9 770 
  § 14  
  Förslag till Karlskrona kommuns  
  beredskapsplan för pandemisk influensa 
 
 Kommunfullmäktige 2006.98 609 
  § 17  
  Svar på motion angående ökat antal timmar 
  skolgymnastik 
 
 Tekniska nämnden 2008.77 299 
  § 13 
  Framställan om disposition av medel ur 
  kommunstyrelsens kommunbidrags-  
  reserv för tillgänglighetsskapande åtgärder 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.61 290 
  Delegationsbeslut avseende registrering av 
  livsmedelsanläggning, Gläntans förskola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.64 290 
  Delegationsbeslut avseende registrering av 
  livsmedelsanläggning, Jollens förskola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.69 290 
  Delegationsbeslut avseende registrering av 
  livsmedelsanläggning, Gullvivans förskola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.70 290 
  Delegationsbeslut avseende registrering av 
  livsmedelsanläggning, Smörblommans   
  förskola 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.71 290 
  Delegationsbeslut avseende registrering   
  av livsmedelsanläggning, Fredriksdals   
  förskola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.72 290 
  Delegationsbeslut avseende registrering 
  av livsmedelsanläggning, Skärets förskola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.73 290 
  Delegationsbeslut avseende registrering 
  av livsmedelsanläggning, Mariebergs   
  förskola 
   
 Barn- och ungdomsförvaltningen 2006.166 631 
  Tillsynsrapport Piggelinens fritidshem 
 
 Skolverket 2007.114 631 
  Ansökan från Galären Utbildningar i   
  Karlskrona AB om godkännande av och   
  rätt till bidrag för en fristående grundskola 
  i Karlskrona kommun - godkännande 
 
 Skolverket 2007.115 631 
  Ansökan från Galären Utbildningar i  
  Karlskrona AB om godkännande av och  
  rätt till bidrag för en fristående grundskola 
  i Karlskrona kommun – avslag 
 
 Skolverket 2007.122 631 
  Ansökan från Galären Utbildningar i  
  Karlskrona AB om godkännande av och 
  rätt till bidrag för en utökning av    
  utbildning vid en fristående grundskola i 
  Karlskrona kommun 
 
 Skolverket 2007.114 631 
  Ansökan från Galären Utbildningar i   
  Karlskrona AB om godkännande av och   
  rätt till bidrag för en fristående grundskola 
  i Karlskrona kommun – rättelsebeslut 
 
  
 
 



   
   
  26 mars 2008        21 
 
 
 forts § 31 
 
 Skolverket 2007.115 631 
  Ansökan från Galären Utbildningar i Karlskrona AB 
  om godkännande av och rätt till bidrag för en  
  fristående grundskola i Karlskrona kommun –  
  Ändringsbeslut, godkännande 
 
 Länsrätten i Blekinge län S2006.394 606 
  Dom – Utdömande av vite enligt skollagen 
 
 Länsrätten i Blekinge län 2007.471 623 
  Dom – Överprövning enligt lagen om   
  offentlig upphandling (LOU) 
 
 Regeringsrätten 2003.464 042 
  Protokoll – Laglighetsprövning enligt  
  kommunallagen; fråga om    
  prövningstillstånd BUN 2005-10-26 §104 
 
 Regeringsrätten 2003.464 042 
  Protokoll – Laglighetsprövning enligt  
  kommunallagen; fråga om    
  prövningstillstånd BUN 2005-12-14 
 
 Peter Fransson 2007.384 611 
 Backabos framtidsgrupp Skrivelse angående Backaboskolan samt 
  svar från förvaltningschef Bodil Karsvall 
 
 Mikael Hofström 2007.384 611 
 förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
 Jenny Bondesson 2007.384 611 
 förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
 Rebecca Persson 2007.384 611 
 förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan samt 
  svar från ordföranden. 
 
 Anna Kvist 2007.384 611 
 förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
 Erik Fröberg 2007.384 611/2008.8 004 
  Skrivelse angående Backaboskolan 
  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas 
 till protokollet. 
 ________________ 
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§ 32 
Övriga frågor 
 
1. Lokala styrelser 
 Roland Andréasson (s) tar upp frågan om att uppmuntra föräldragrupper i 
 på andra skolor att starta upp någon form av lokala styrelser.  
 Ordföranden svarar att detta finns inskrivet i skolplanen och att rektorerna på 
 respektive område kan arbeta utifrån denna. 
 
2. Tack 
 Ett tackbrev har inkommit från barn och personal på Backens förskola. Det 
 tackar för uppvaktningen i samband med invigningen den 14 februari 2008. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 23 april 2008 
 
§ 33 Aktuell information  

   - Ökning av matpriser till externa intressenter (S Petersson) 
  

   § 34 Budgetuppföljning mars 2008 (S Petersson) 
 
   § 35 Ansökan om tillstånd till enskild förskola – Fantasi (A Ottosson) 

 
   § 36 Ansökan om bidrag till enskild förskola – Fantasi (S Petersson)  
 
   § 37 Tillämpning av barnomsorg nattetid (S Ohlsson) 

 
   § 38 Medborgarförslag rörande Sturköskolan (H Lindgren) 
 

  § 39 Tillsättning av rektorstjänster (B Karsvall) 
 
   § 40 Betänkande – Förslag till yttrande över skolgång för barn som skall avisas  
    eller utvisas (A Eklund)  

 
   § 41 Kvalitetsredovisning 2007 (A Eklund) 
 
   § 42 Delegeringsärenden 
 

  § 43 Meddelanden 
 
  § 44 Kurser/konferenser 
 
  § 45 Övriga frågor 
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Plats och tid Gullberna Park, Karlskrona kompetenscenter, lokal Oscarsvärn 
 kl 08.30 – 14.00 
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Patrik Hansson (s) 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (m) 
 Patrik Magnusson (m) 
 Anna Ekström (fp) fr o m kl 13.30 Beslutssammanträdet  
 Pernilla Persson (c) 
 Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)   
 Jeanette Pettersson (s) 
 Jörgen Aronsson (s) 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andréasson (s) 
 Lisbeth Bengtsson (s) 
 Richard Jomshof (sd) 
  
Tjänstgörande ersättare Emina Cejvan (m)  
 Åsa Thelning (fp)  t o m kl. 13.30 
 Eva Henningsson (s)   
 
Ersättare Åsa Thelning (fp) fr o m kl. 13.30 
 Margareta Olin Mattsson (c)   
 Siv Holmberg (s) 
 Helene Gustafsson (s)  
   
  
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera Pernilla Persson (c)  
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 29 april 2008  Paragrafer 33-45              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 30 april 2008. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Friskolor   2008.120 622 
Enskilda förskolor 
Akten   

 
 
§ 33 
Aktuell information 
 
1. Ökning av matpriser till externa intressenter  
   

Barn- och ungdomsförvaltningen säljer mat, luncher, till ett antal enskilda 
förskolor och friskolor i kommunen. Priset för lunchen har under ett flertal år 
släpat efter och ett arbete med att fastställa ett nytt självkostnadspris påbörjades 
under 2007.   
Det finns en stor skillnad i omfång och alternativ som produceras vid de olika 
köken samt på vilket sätt/form maten levereras till de externa mottagarna.  
Grundförutsättningen för leverans till externa enheter från förvaltningen är att 
det finns ledig kapacitet inom våra produktionskök. 
För att ge externa enheter möjlighet till anpassning under pågående budgetår så 
höjs priserna stegvis. 
 
Nytt pris för externa kunder gällande från och med den 1 augusti 2008 och året 
ut. Från och med den 1 januari 2009 höjs priset ytterligare. 
Alla priser är exkl moms och transportkostnader. 
 
För att i framtiden inte behöva höja priset i denna storleksordning föreslås priset 
kopplas till konsumentprisindex (KPI). 
 
Med anledning av att Karlskrona kommun just nu utreder möjligheten till att 
sammanföra alla kommunägda produktionskök inom en Serviceförvaltning kan i 
dagsläget bara avtal om leverans till externa intressenter skrivas till och med den 
31 december 2008. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
______________ 
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Kommunstyrelsen   2007.306 042 
Akten 

 
 
 
§ 34 
Budgetuppföljning mars 2008 

Prognos för 2008     +- 0 Mkr 
 
Förskola     
De medel som avsattes av fullmäktige för den demografiska utbyggnaden har tagits i 
bruk för att täcka delar av det behov som kan ses under 2008.  
Redovisningen av kön till förskolan visar att situationen är mycket ansträngd och att 
det finns ett fortsatt behov av förskoleplatser under 2008.   
För att ovanstående prognos skall kunna hållas och samtidigt uppfylla de 
verksamhetsmål som finns uppsatta av fullmäktige måste medel tillföras 
verksamheten. I februari beviljade kommunstyrelsen ett ramtillskott till barn- och 
ungdomsnämnden om 2,8 Mkr för att möjliggöra utökad platstillgång inom förskolan 
under 2008. 
Inför kommande år finns ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån prognos 
som bygger på den av kommunstyrelsen antagna befolkningsprognos för Karlskrona 
kommun.  
 
Grundskola 
För att nå en budget i balans kommer rektorsområdena att genomföra åtgärder för att 
uppnå denna balans. Viktigast är förändrad organisation på grund av lägre elevantal. 
Det lägre elevtalet kan under senare delen av året även innebära att viss övertalighet 
inom vissa yrkesgrupper kan uppstå.  
Bland de övriga övervägande rektorerna gör, förekommer liksom under tidigare år, 
ökad gruppstorlek, överförande av elever från mindre arbetsgrupp till större grupper, 
ökad restriktivitet vid vikarietillsättning, ökad samordning avseende extraresurser 
och elevassistenter samt minskade anslag till läromedel och övrigt material/-iel.  
 
Verksamhetsmål 
De verksamhetsmål som kommunfullmäktige satte upp för barn- och 
ungdomsnämndens verksamhet var dels att alla barn i kön till förskolan skall ha fått 
en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum samt att andelen 
elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2008 öka 
från nuvarande 89% till minst genomsnitt för gruppen ”större städer” om 91 %. 
 
Målet för förskoleverksamheten klarar nämnden av att hålla per mars månad. Den 
rådande kö situationen är dock mycket ansträngd och det finns ett fortsatt behov av 
förskoleplatser under 2008 för att klara av målet på helårsbasis. 
Målet för grundskolan kan inte redovisas förrän efter vårterminens avslut och 
kommer att redovisas i samband med nämndens delårsbokslut i augusti. 
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Investeringsbudgeten 
Investeringsbudgeten är på totalt 6,0 Mkr. Till detta kommer 0,8 Mkr som inte  
utnyttjades under 2007 för bl a utrustning/inventarier till förskolor som öppnats 
senare än beräknat. För den utbyggnad som planeras inom den kommunala förskolan 
under 2008 finns ytterligare investeringsmedel, 0,5 Mkr, avsatta i reserv under 
kommunstyrelse till utrustning/inventarier. 
 
Bokfört utfall per mars är 1 Mkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

 
att  godkänna budgetuppföljning för januari – mars 2008.  

 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
-------------------- 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  godkänna budgetuppföljning för januari – mars 2008. 
_____________ 
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Fantasi ek.förening   2008.34 630 
A Ottosson 
Akten 

 
 
§ 35 
Ansökan om tillstånd till enskild förskola – Fantasi 
 
Bakgrund  
Personalkooperativet Fantasi, ekonomisk förening, har sedan 1993 bedrivit förskola i 
enskild regi. Verksamheten har reglerats av avtal som kontinuerligt förnyats.  
 
Tillstånd 
Från och med den 1 juni 2006 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§ 
avseende etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem. 
För att anpassa handläggning och beslutsfattande till skollagens ändringar fattade 
barn – och ungdomsnämnden i augusti 2006 beslut om vad som ska gälla vid 
tillståndsgivning och vid beslut om bidrag. 
 
Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för förskolan 
Fantasi löper ut den 30 april 2008 ansöker föreningen om tillstånd från och med den 
1 maj 2008. Föreningen har för avsikt att ha samma omfattning som de har idag på 
förskolan, det vill säga en avdelning med 20,1 platser. 
 
Enligt skollagen kap 2a 14 § ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om 
verksamheten uppfyller 
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och 
2. de krav som anges i 3 §. 
 
Bedömning av ansökan 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för ansökan från 
personalkooperativet Fantasi, ekonomisk förening, och bedöms svara mot de krav på 
god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen (2a kap 14 §).  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  bevilja personalkooperativet Fantasi, ekonomisk förening tillstånd att bedriva 
 enskild förskola. 
 

 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 

 -------------------- 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  bevilja personalkooperativet Fantasi, ekonomisk förening tillstånd att bedriva 
 enskild förskola. 
____________ 
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Fantasi ek.förening  2008.34 630 
Akten 

 
 
 
§ 36 
Ansökan om bidrag till enskild förskola - Fantasi 
 
Personalkooperativet Fantasi har i skrivelse den 14 februari 2008 till barn- och 
ungdomsnämnden ansökt om bidrag till förskoleverksamhet för 1 avdelning 
motsvarande 20,1 plats.  
Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet redovisas i separat ärende. 
 
Personalkooperativet Fantasi har bedrivit verksamhet sedan maj 1993 och bedriver 
idag förskoleverksamhet centralt på Trossö. Nuvarande avtal med 
Personalkooperativet Fantasi går ut den 30 april 2008 och med anledning av detta 
söks bidrag för fortsatt verksamhet.   
I 2008-års budget finns medel avsatt för denna verksamhet.  
 
Personalkooperativet Fantasi har i sin ansökan lämnat in intyg från miljö och hälsa, 
räddningskåren, yrkesinspektionen samt bifogat senaste årsredovisningen. Utifrån 
denna och bifogad revisionsberättelse har en bedömning gjorts av personal- 
kooperativet Fantasi ekonomiska ställning.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  bevilja drifts- samt lokalbidrag, i enlighet med dagens regelverk, till 
 Personalkooperativet Fantasi för 1 avdelning motsvarande 20,1 plats från och 
 med den 1 maj 2008.   

 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 

tjänstemannaförslaget. 
 -------------------- 

 
 Beslut 
 

Barn och ungdomsnämnden beslutar  
 
att  bevilja drifts- samt lokalbidrag, i enlighet med dagens regelverk, till 
 Personalkooperativet Fantasi för 1 avdelning motsvarande 20,1 plats från och 
 med den 1 maj 2008.   
____________ 
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S Ohlsson   2008.119 611 
A Ottosson 
Akten 

 
 
§ 37 
Tillämpning av barnomsorg nattetid 
 

 Bakgrund 
Kommunerna har idag inget krav på att tillhandahålla omsorg på obekväma tider.  
Karlskrona kommun har dock valt att i begränsad omfattning även tillhandahålla 
barnomsorg på obekväma tider. Barn- och ungdomsförvaltningen bedriver idag 
barnomsorg på obekväma tider på Torgbackens förskola på Trossö samt på 
Kronotorps förskola i Lyckeby. Från och med sommaren 2008 samordnas dessa båda 
verksamheter så att samtlig omsorg på obekväma tider förläggs till Torgbackens 
förskola på Trossö.  
 
Arbetsutskottet föreslår följande formulering av; Tillämpning av barnomsorg – 
nattetid:  
”Tillgången till barnomsorg på nattetid erbjuds från och med augusti på 
Torgbackens förskola. Bemanningen består av en eller två personer beroende på 
antalet närvarande barn. Personalen ska i normalfallet kunna sova under natten. 
Nattomsorg vänder sig till barn vars vårdnadshavare arbetar nattetid. Barnomsorg 
nattetid innebär att barnet i normalfallet klarar av att sova på förskolan och inte 
kräver tillsyn och omsorg utöver vad normal personalbemanning kan hantera.” 
 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 

 nämndens aprilsammanträde. 
 -------------------- 

 
Ursprungsförslaget justerades på arbetsutskottet. Barn- och ungdomsnämnden 
diskuterar formuleringen och kommer fram till att den sista meningen  
” Barnomsorg nattetid innebär att barnet i normalfallet klarar av att sova på 
förskolan och inte kräver tillsyn och omsorg utöver vad normal personalbemanning 
kan hantera.” strykes. 
 
Beslut 
Barn- och  ungdomsnämnden beslutar således 
 
att  tillgången till barnomsorg på nattetid erbjuds från och med augusti 2008 på      
       Torgbackens förskola. Bemanningen består av en eller två personer beroende på   
       antalet närvarande barn. Personalen ska i normalfallet kunna sova under natten. 
       Nattomsorg vänder sig till barn vars vårdnadshavare arbetar nattetid. 
____________ 
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Kommunfullmäktige  2007.439 611 
L Eminger 
Akten 
 

 
§ 38 
Medborgarförslag rörande Sturköskolan 
 
Medborgarförslaget innebär: 
1. att   Sturköskolan marknadsförs i hela kommunen. 
2. att   skolan får en tydlig inriktning på t.ex. ”Skärgård och IT- tradition och          
 nytänkande” eller ”den naturliga skolan - skolan där närheten till hav och           
 natur har en framträdande roll”. 
3. att   ge möjlighet för de elever, från alla delar av kommunen, som väljer          
 Sturköskolan att få skolskjuts/busskort till Sturkö. 
 
Varje skolpliktigt barn och ungdom i Karlskrona kommun har en kommunal 
hemskola som kopplas till folkbokföringsadress. Är det så att man av någon 
anledning hellre vill välja en annan kommunal skola eller friskola gör man som elev 
och vårdnadshavare ett aktivt val till den skolan där det i mån av plats kan erbjudas 
en placering. Då det står fritt för varje elev och vårdnadshavare att välja annan skola 
står det också varje skola fritt att på olika sätt marknadsföra sin verksamhet. 
Förvaltningen arbetar idag aktivt för att ge rektorerna kunskap och kompetens inom 
marknadsföringsområdet. För marknadsföring i enlighet med framtagna riktlinjer i 
Karlskrona kommun t.ex. grafisk profil etc. finns idag inget hinder. 
 
Idag finns ett antal lagar, förordningar, styrdokument och policy som reglerar 
grundskolans verksamheter. Varje enskild skola har dock en stor frihet att utefter 
detta, i mångt och mycket målstyrda regelverk, själva utforma och profilera sin 
verksamhet. Friutrymmet för rektor är mycket stort att utveckla den enskilda skolan i 
samverkan med de lokalt fackliga representanterna enligt Karlskrona kommuns 
samverkansavtal och i samverkan med elever, personal och föräldrar/ 
vårdnadshavare.  För profilering finns idag inget hinder. 
 
Avseende skolskjuts finns idag ett gällande regelverk som innebär att skolskjuts 
endast erbjuds till hemskolan om avståndet berättigar till detta. Det bedöms inte som 
rimligt att kunna särbehandla någon skola att undantas detta gällande regelverk. 
Detta motiveras genom både en lika för alla princip som genom den ekonomiska 
aspekten. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med bakgrund av ovanstående föreslås barn- och ungdomsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
att    anse att sats 1 och 2 vara besvarad 
att    avslå att sats 3  
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forts § 38 
 
 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 

 -------------------- 
 
Beslut 
Med bakgrund av ovanstående föreslår barn- och ungdomsnämnden kommun-
fullmäktige besluta: 
 
att    anse att sats 1 och 2 vara besvarad 
att    avslå att sats 3  
______________ 
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B Karsvall   2008.21 023 
E Magnusson-Larsson  2008.87 023 
A Trulsson 
L Sandgren-Swartz 
A-K Jennland 
Fackliga företr. § 39 
Rektorer Tillsättning av rektorstjänster 
Akten 
 Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om tillsättning av lediga rektorstjänster 
 samt att förhandlingar med de fackliga organisationerna är genomförda. 
 
 Rekrytering görs till följande områden: 

• Rektorsområde Jämjö östra ansvarsområde Fågelmara/Skrävle 
• Rektorsområde Vedeby ansvarsområde Vedebyskolan 
 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 

 nämndens aprilsammanträde. 
---------------------- 

 
 Till rektorstjänsten i Jämjö östra ansvarsområde Fågelmara/Skrävle föreslås 
 Annacarin Jenland. Annacarin arbetar idag som rektor i Torsås kommun. 
 Vikarie på denna tjänst är nu Henrik Johansson. 
 
 Till rektorstjänsten i Vedeby ansvarsområde Vedebyskolan föreslås  
 Lena Sandgren-Swartz. Lena vikarierar idag på tjänsten i Vedeby. 
 
 Båda rektorstjänsterna tillträds den 1 augusti 2008. 
 
 Patrik Hansson (s) påpekar att nästa gång en tillsättning av rektorstjänst ska göras,  
 önskas handlingar ut till ledamöterna innan sammanträdet. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
 att  Annacarin Jenland tillträder tjänsten som rektor i Jämjö östra, ansvarsområde 
   Fågelmara/Skrävle 
 
 att  Lena Sandgren-Swartz tillträder tjänsten som rektor i Vedeby, ansvarsområde  
   Vedebyskolan. 
 ____________ 
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Kommunledn.förv  2008.40 610 
A Eklund 
Akten 

 
 
§ 40 
Betänkande – Förslag till yttrande över skolgång för barn som ska avvisas 
eller utvisas 
 
Betänkandet (SOU 2007:34) grundar sig i utredning om rätt till utbildning med mera 
för barn som håller sig undan verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning.  
 
Utredningen föreslår att barn i familjer som håller sig undan verkställighet av ett 
beslut om avvisning eller utvisning skall ha rätt till undervisning inom det offentliga 
skolväsendet, och rätt att delta i offentligt bedriven förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg, på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. Rättigheten 
till skola ska dock inte följas av att skolplikt införs för dessa barn. 
Förslaget innehåller inga förändringar när det gäller offentlighet, sekretess och 
anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§. 
 
Kommunerna ska inte ha någon skyldighet till uppsökande verksamhet eller för att 
ge information till vårdnadshavarna om verksamheterna. Kommunerna ska inte 
heller ha någon skyldighet att erbjuda skolskjuts. 
 
Barn i familjer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller 
utvisning skall enligt förslaget inte ha rätt till utbildning i fristående skolor eller till 
deltagande i enskilt bedriven förskoleklass, förskoleverksamhet eller skolbarns-
omsorg. 
 
Ett nytt specialdestinerat statligt bidrag föreslås som ska lämnas till kommunerna i 
proportion till antalet asylsökande barn under 18 år som mottagits i respektive 
kommun. 
 
Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2008. 
 
Förslag till yttrande 
Arbetsutskottet föreslår följande förslag till yttrande:  
”Utredningens förslag är helt i linje med Barnkonventionens avsikt att ge skydd till 
barn i utsatta situationer. Barn som avses här väljer inte själva att stanna kvar i 
Sverige, utan fråntas i dagsläget sin rättighet till skolgång. Barn- och 
ungdomsnämnden anser därför förslaget som en logisk följd av de överens-
kommelser som ingåtts med Sverige som en konventionsstat. Förutom att förslaget 
klargör samhällets möjligheter att se till barnets bästa, är det ur barnets perspektiv 
en möjlighet att komma ur den isolering det innebär att leva gömd.  
Barn- och ungdomsnämnden menar att för barn inom den aktuella målgruppen, som 
har behov som kräver extraordinära insatser bör Migrationsverket ges möjlighet att  
pröva om dessa kostnader ska ersättas. Prövningen bör ske på samma villkor som 
gäller för asylsökande barn/elever idag. 
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forts § 40 
 
När det gäller utredningens ställningstagande att inte införa särskilda riktlinjer för 
polisens ingripanden i skolor och förskolor, har Barn- och ungdomsnämnden 
förståelse för argumenten men vill särskilt trycka på att ingripanden av den 
karaktären måste hanteras ytterst varsamt och därför inte får ske under pågående 
verksamhetstid.” 

 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 

 nämndens aprilsammanträde. 
---------------------- 
 
Ursprungsförslaget justerades på arbetsutskottet. Barn- och ungdomsnämnden 
diskuterar den formuleringen och kommer fram till att sista stycket 
ändras till följande formulering: 
”Barn- och ungdomsnämnden avvisar utredningens förslag att det inte ska införas 
något förbud från polisen att hämta barn som ska avvisas eller utvisas i förskolor 
eller skolor. Barn- och ungdomsnämnden anser vidare att det ska införas förbud 
för polisen att hämta barn som ska avvisas eller utvisas i förskola och skola.” 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att   yttra sig enligt arbetsutskottets förslag med undantag för ovan ändrad skrivning.  
 
Richard Jomshof (sd) deltar inte i beslutet. 
______________ 
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Rapport   2008.121 619 
A Eklund 
Akten 

 
 

§ 41 
Kvalitetsredovisning 2007 
 
Barn- och ungdomsnämnden och barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för 
förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola och  
skolbarnsomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 16 år. Dessutom ingår det 
samlade ansvaret för all särskoleverksamhet i kommunen. Verksamhetsansvaret är 
fördelat på 14 rektorsområden samt stödfunktioner som resursskola (elever i behov 
av särskilt stöd) och resurscentrum (del i elevhälsan). Vidare bidragsfinansieras fem 
friskolor och 15 enskilda förskolor och fritidshem. På barn- och ungdomskontoret 
sker övergripande kvalitets-, utvecklings- och planeringsarbete samt administrativt 
arbete. Sex administrativa centra finns för lokal administration. 
 
Anja Eklund, utvecklingschef, presenterar barn- och ungdomsförvaltningens 
kvalitetsredovisning för 2007. 
 
Kvalitetsredovisningen för 2007 har som en engångsföreteelse endast underlag från 
förskolor, fritidshem och skolor för vårterminen 2007. Från och med läsåret 
2007/2008 övergår verksamheterna till att kvalitetsredovisas per läsår. 
Den övergripande kvalitetsredovisningen innehåller precis som tidigare år gemen- 
samma satsningar, utvärderingar, sammanställda resultat samt framtida förbättrings- 
områden. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
Patrik Hansson (s) och Roland Andréasson (s) fram för ett tack för bra beskrivning 
och sammanfattning. 
 
Patrik Hansson (s) påpekar att man till nästa redovisning ser över benämningen på 
det som idag kallas ”höstprov”. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  godkänna kvalitetsredovisningen 2007 för barn- och ungdomsnämnden. 
_____________ 
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§ 42 
Delegeringsärenden 
 
AU-beslut 26 mars 2008 § 24 i skolpliktsärende – sekretess  S2006.394 606 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som rektor för  
Jämjö södra rektorsområde under tiden 1 april – 30 juni 2008 2008.5 024 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som rektor för 
Jämjö östra rektorsområde under tiden 1 april – 30 juni 2008 2008.5 024 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare 
vid Nättrabyskolan under tiden 1 april – 30 juni 2008  2008.5 024 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare 
vid Nättrabyskolan under tiden 1 april – 30 juni 2008   2008.5 024 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare 
vid Nättrabyskolan under tiden 1 april – 30 juni 2008   2008.5 024 
 
Beslut om ersättning vid stängning av förskoleavdelning  2008.63 619 
 
Beviljad ledighet för flicka år 3 i Jändelskolans rektors- 
område för tiden 31 mars – 4 april 2008. Tidigare ledighet 
7 dagar. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Jändelskolans 
rektorsområde tre dagar i veckan från och med 31 mars 2008 
 
Beviljad ledighet för flicka år 1 i Nättraby rektorsområde 
under tiden 26 maj – 13 juni 2008. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 6 i Jämjö västra rektorsområde 
under tiden 2-3 juni 2008. Tidigare ledighet 11 dagar. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjö västra rektorsområde 
under tiden 17-18 april 2008. Tidigare ledighet 15 dagar. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 6 i Jämjö östra rektorsområde 
under tiden 19-27 maj 2008. Tidigare ledighet 5 dagar. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i Wämö rektorsområde 
under tiden 1 mars -31 maj 2008, två dagar i veckan.     
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forts § 42 
 
 
Beviljad ledighet för flicka år 8 i Jändelskolan 7-9 under 
tiden 31 mars – 4 april samt 14-18 april. Tidigare ledighet 
40 dagar. 
 
Anpassad studiegång för elev i år 6, Rödeby samverkansområde. 
Gäller 1 dag/vecka från och med vecka 14 till och med terminens 
slut våren 2008. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_________________
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 § 43 
 Meddelanden 
 
 Kommunfullmäktige 2006.223 042 
  § 28 
  Bokslutsdispositioner i samband med bokslut  
  för år 2007 
 
 Kommunfullmäktige 2007.430 630 
  § 30  
  Extra medel till ytterligare utbyggnad av   
  förskoleverksamhet 
 
 Kommunfullmäktige 2007.515 619 
  § 31  
   Rapport från barn- och ungdomsnämnden  
   avseende segregation och valfrihet   
 
 Kommunstyrelsen 2007.225 611 
  § 50 
  Projekteringstillstånd för utökade förskole- 
  lokaler på Hasslö 
 
 Kommunstyrelsen 2008.112 005 
  § 54 
  IT-vision, aktivitetsplan e-tjänster 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.89 291 
  Revision av livsmedelsanläggning, köket 
  Rödebyskolan 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.89 291 
  Delegeringsbeslut avseende godkännande  
  av livsmedelsanläggning med förbehåll 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.88 291 
  Revision av livsmedelsanläggning, köket 
  Sunnadalsskolan 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.98 290 
  Delegationsbeslut avseende registrering av 
  livsmedelsanläggning, Furs förskola 
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 forts § 43 
 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.103 290 
  Delegationsbeslut avseende registrering   
  av livsmedelsanläggning, Adlerstens   
  förskola 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.310 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  Ingenjören 4, Campus Blå Port 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.54 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  Grenadjären 62, högskolan Gräsvik 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.56 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  kv Kölen, Hästövarvet 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.57 214/2007.301 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  Spandelstorp 5:4, Västra Gärde II 
  
 Fågelmara skola 2008.104 023 
 gm arbetslagled Anette Johansson Skrivelse angående tillsättning av  
  Fågelmara rektorstjänst 
 
 Anna Kvist 2007.384 611 
 förälder, Backaboskolan Skrivelse angående Backaboskolan 
 
 Ami Niglöv 2007.384 611 
 Eva-Lena Österström Skrivelse angående den planerade flytten 
 Klassföräldrar år 4 på av år 6 till Jändelskolan samt svar från 
 Ramdalaskolan ordföranden. 
 
 Förskoleföreningen Bokens 2007.94 609 
 styrelse Skrivelse angående förskola på Hasslö 
 Ulf Sundkvist 
 
 Tvings skolråd 2007.384 611 
 Gunnel Henrysson, v ordf Skrivelse angående frågan om att flytta  
  klass 6 från Tvings skola till Rödebyskolan 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas  
 till protokollet. 
 ______________ 
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§ 44 
Kurser/konferenser 
 
Mäns våld mot kvinnor – inbjudan till utbildningsdag 26 maj 2008, Ronneby Brunn 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Patrik Hansson (s), Roland Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s) samt 
       Birgitta Gamelius (m) deltar på utbildningsdagen. 
___________ 
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§ 45 
Övriga frågor 
 
1. Information Tullskolan 
      Förvaltningschef Bodil Karsvall lämnar information från fastighetsavdelningen, 
      Tekniska förvaltningen. De åtgärder som skall görs på Tullskolan sker inom      
      ramen för rutinmässigt underhåll. 
      Resultatet av luftmätningarna som gjorts är ännu ej klara, men förväntas komma   
      under veckan. 
 
2. Specialpoolen 
      Jeanette Petersson (s) ställer frågor angående specialpoolen.  
      Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar att möte med specialpoolen är inbokat. 
      De ska då diskutera nuvarande arbetssituation och framtiden. 
________  
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 21 maj 2008 
 
§ 46 Aktuell information  

- Redovisning av nyckeltal  
- Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom särskolan 

 
   § 47 Tullskolan 

  
   § 48 Delårsbokslut april 2008 
 
   § 49 Remiss – Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder –  
    AU delegation 

 
   § 50 Förslag till jämställdhetsplan läsåret 2008/2009 
 
   § 51 Kontaktplats i förskola 

 
   § 52 Förslag till prestationsmål – skydd mot olyckor 
 

  § 53 Yttrande rörande utredning om inrättande av en serviceförvaltning 
 
   § 54 Delegeringsärenden 
 

  § 55 Meddelanden 
 
  § 56 Kurser/konferenser 
 
  § 57 Övriga frågor 
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Plats och tid Gullberna Park, Karlskrona kompetenscenter, lokal Oscarsvärn 
 kl 08.30 – 14.05  
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1:e vice ordförande 
 Patrik Hansson (s) 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (m) 
 Patrik Magnusson (m) 
 Anna Ekström (fp) fr o m kl. 13.15  Beslutssammanträde   
 Pernilla Persson (c) fr om kl. 08.40 § 47 

 Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)    
 Jörgen Aronsson (s) 
 Eva-Britt Dahlström (s) t o m kl. 11.25 Föredragning 

 Roland Andréasson (s) 
 Lisbeth Bengtsson (s) 
 Richard Jomshof (sd) 
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
  
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) t o m kl. 13.15 Föredragning   
 Margareta Olin Mattsson (c)  kl. 08..30-08.40 § 46 

 Bo Svensson (s) fr o m 13.15 Beslutssammanträde 

 Helene Gustafsson (s)   
 
Ersättare Emina Cejvan (m)  
 Margareta Olin Mattsson (c) fr o m kl. 08.40 § 47  
 Bo Svensson (s) fr o m kl. 10.10-11.25 § 52 - Föredragning  
   
  
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera Thomas Brindefalk Knutsson (kd)  
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 28 maj 2008  Paragrafer 46-57              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 29 maj 2008. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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   2008.152 026 
L Dehlin   
Akten 

 
  
§ 46      
Aktuell information 
 
1. Redovisning av nyckeltal 
  Personalsekreterare Lena Dehlin redovisar sjuk/personalnyckeltal för  
  tertial 1 2008. Nyckeltalen är något förändrade jämfört med tidigare.  
  Nytt för i år är bland annat att man även redovisar frisknärvaro(högst fem 
  sjukdagar under mätperioden.) 
   
  Följande redovisas: 

- Antal tillsvidareanställda, månadsavlönade 
- Antal visstidsanställda, månadsavlönade 
- Årsarbetare tillsvidare, månadsavlönade 
- Årsarbetare visstidsanställda, månadsavlönade 
- Timanställda, arbetad tid i årsarbetare 
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
- Övertid/fyllnadstid, timmar/anställd 
- Sjukdagar per anställd/kön 
- Sjukdagar per anställd/ålder 
- Sjukdagar per anställd/frånvarointervall 
- Frisknärvaro i procent 

 
  Lena Dehlin konstaterar att antalet visstidsanställda månadsavlönade har   
  minskat. Detta beror på att visstidsanställningar nu omvandlas till   
  tillsvidareanställningar efter två år. 
  Sjukdagar per anställd har minskat något. 
    

Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
______________ 
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A Eklund forts § 46  2008.105 609 
Akten 

 
 
2. Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom särskolan 2006 
 Ett projektarbete med fokus på den obligatoriska särskolan gällande 
 organisation, kvalitet, ekonomi och verksamhet har genomförts under hösten  
 2007 och våren 2008. Jämförelsen gäller kommunerna Kalmar, Karlskrona, 
 Kristianstad, Växjö och Halmstad kommun. Den jämförande studien har genom- 
 förts på uppdrag av respektive kommuns förvaltningschef som ansvarar för den   
 obligatoriska särskolan. 
 I den jämförande studien framkommer att den obligatoriska särskoleverk- 
 samheten uppvisar fler olikheter än likheter mellan de berörda kommunerna  
 beroende på det kommunala frirummet. 
 
 Utvecklingschef Anja Eklund redovisar rapporten. 
 I rapporten har man bland annat jämfört organisation, kostnader, kvalitets-
 aspekter samt verksamheten.  
 Utifrån de resultat som framkommit i rapporten har gruppen enats om några  
 gemensamma utvecklingsområden. 
 

Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _______________ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2008.53 291 
Tekniska förvaltningen 
Tullskolan 
Berörda rektorer 
B Karsvall 
S Ohlsson § 47 
Akten Tullskolan 
 

Barn- och ungdomsnämnden fick i februari 2008 ett föreläggande från miljö- och 
byggnämnden avseende Tullskolan. Miljö- och byggnadsnämnden har förelagt Barn- 
och ungdomsnämnden att inkomma med uppgifter samt beakta skyddsåtgärder med 
anledning av konstaterade olägenheter avseende inomhusmiljön i Tullskolan.  
 
Barn- och ungdomsnämndens har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att 
omgående utreda och komma med förslag på Tullskolans framtida lokalisering. 
Skolans nuvarande lokaler kommer dock att användas under något/några år framåt. 
På grund av denna osäkerhet måste de åtgärder som görs ställas i relation till 
tidsaspekten. 
 
En beskrivning och undersökning av inomhusmiljön i skolbyggnad 1 har gjorts av 
fastighetsägaren, Karlskrona kommuns tekniska förvaltning. En redogörelse samt 
tidplan för åtgärder, från fastighetschef Håkan Franzén, har lämnades till miljö- och 
byggnämnden i april denna redogörelse har också kompletterats med mätningar av 
luftkvalitén.   
 
Vad gäller källarplan på Tullskolan så kontrolleras och åtgärdas eventuella 
fuktskador där.  Dock avser inte barn- och ungdomsnämnden att bedriva verksamhet 
i dessa lokaler utan dessa ytor används endast som förvaring och förrådsutrymmen. 
 
En minskning av elevtalet på skolan görs genom att tidigarelägga flytten av eleverna 
i år 6 till Wämöskolan. Denna flytt sker alltså läsåret 08/09. Detta innebär att 
elevantalet minskar med drygt 30 elever och de två klassrummen på vindsplan 
kommer inte att användas.   
 
Kompletteringar och förnyelse av belysningen i skolan görs inom ramen för den 
tidplans om fastighetschefen tidigare lämnat. 
 
För att förbättra ventilationen så iordningställs befintligt självdragssystem vilket 
kommer att förbättra inomhusklimatet avsevärt. Vidare kommer 3 klassrum att förses 
med så kallade klassrumsaggregat. Ett av dessa aggregat kommer att anpassas 
speciellt för en allergisk elev. Vilka rum som dessa aggregat kommer att installeras i 
avgörs i samråd med miljöinspektören. Installationen av aggregaten kommer att ske 
under sommaren och vara klar till läsårsstart. 
 
En utvärdering av dessa åtgärder görs under våren 2009. Utifrån resultaten av denna 
utvärdering får vi sedan ta ställning till om ytterligare åtgärder behövs. 
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Barn- och ungdomsnämndens kostnader för de föreslagna åtgärderna beräknas till  
cirka 200 000 kr. Eventuellt kommer dessa kostnader att läggas som ett hyrestillägg. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
att  uppdra till barn- och ungdomsförvaltningen att omgående utreda och komma 
 med förslag om Tullskolans framtida lokalisering 
 
att  anta bilagt förslag på svar till miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Richard Jomshof (sd) ställer sig inte bakom texten ”En minskning av elevtalet på 
skolan görs genom att tidigarelägga flytten av eleverna i år 6 till Wämöskolan. 
Denna flytt sker alltså läsåret 08/09. Detta innebär att elevantalet minskar med drygt 
30 elever och de två klassrummen på vindsplan kommer inte att användas.” 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_____________ 
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Kommunstyrelsen   2007.306 042 
Akten 

 
 
 
§ 48 
Delårsbokslut april 2008 
 
Driftbudgeten omsluter för närvarande    990,2 Mkr 
n varav kommunbidrag         898 Mkr 
n övriga externa och interna intäkter       92,2 Mkr 
 
Till 13 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt 
resursfördelningen fördelats ut                    637 Mkr 
 
Resultatförbättrande utvecklingsprogrammet, RUPen 
Det sparbeting som kommunfullmäktige satt upp för barn- och ungdomsnämnden i 
form av RUPen, 5,2 Mkr, har till delar redan infriats. Redovisning av tilltänkta 
åtgärder kommer att presenteras för barn- och ungdomsnämnden i juni. 

PROGNOS FÖR 2008     +- 0 Mkr 
 
Förskola 
De medel som avsattes av fullmäktige för den demografiska utbyggnaden har tagits i 
bruk för att täcka det behov som kan ses under 2008. Inom förskolan är kösituationen 
ansträngd och det kan inte uteslutas att ytterligare behov av förskoleplatser kan 
behövas under slutet av 2008.  Förvaltningen arbetar just nu med det omfattande 
arbetet att placera barn från och med hösten samt med ett förslag om kontaktplatser 
för att eventuellt minska antalet 15-timmarsbarn i verksamheten. 
Ovanstående prognos beräknas ändå kunna hållas men kan innebära att uppfyllelsen 
av verksamhetsmålet som finns uppsatt av fullmäktige, att alla barn i kön till 
förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från 
ansökningsdatum, kanske inte långsiktigt kommer att hållas. 
I februari beviljade kommunstyrelsen ett tillskott till barn- och ungdomsnämnden om 
2,8 Mkr för att möjliggöra utökad platstillgång inom förskolan under 2008. 
Inför kommande år ser vi ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån prognos 
som bygger på den av kommunstyrelsens antagna befolkningsprognos för Karlskrona 
kommun.  
 
Grundskola 
Under hösten kommer det lägre elevantalet att innebära att rektorsområdena 
genomför åtgärder för att uppnå en balanserad budget. Viktigast är förändrad 
organisation på grund av lägre elevantal. Det lägre elevtalet kan under senare delen 
av året även innebära att viss övertalighet inom vissa yrkesgrupper kan uppstå.  
Stängningen av Backaboskolan innebär en förtätning av elevantalet på 
Spandelstorpsskolan vilket ger ett mindre överskott 2008 att balansera mot det 
RUPenbeting nämnden har.  
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Verksamhetsmål 
De verksamhetsmål som kommunfullmäktige satte upp för barn- och 
ungdomsnämndens verksamhet var dels att alla barn i kön till förskolan skall ha fått 
en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum samt att andelen 
elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2008 öka 
från nuvarande 89% till minst genomsnitt för gruppen ”större städer” om 91 %. 
 
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats 
sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla 
per april månad. Den rådande kö situationen är dock mycket ansträngd och det finns 
ett fortsatt behov av förskoleplatser under 2008 för att klara av målet på helårsbasis. 
 
Målet för grundskolan kan av förklarliga skäl inte redovisas förrän efter vårterminens 
avslut vilket innebär att redovisning kommer att ske i samband med nämndens 
delårsbokslut i augusti. 
 
Investeringsbudgeten 
Investeringsbudgeten är på totalt 6,0 Mkr. Till detta kommer 0,8 Mkr som inte  
utnyttjades under 2007 för bl a utrustning/inventarier till förskolor som öppnats 
senare än beräknat. För den utbyggnad som planeras inom den kommunala förskolan 
under 2008  
finns ytterligare investeringsmedel, 0,5 Mkr, avsatta i reserv under kommunstyrelse 
till  
utrustning/inventarier. 
 
Bokfört utfall per april är 1,5 Mkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att    godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljning per april 2008.  

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_____________ 
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A Eklund   2008.79 610 
Akten 

 
 
 
§ 49 
Remiss – Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder – AU-delegation 
 
Karlskrona kommun har blivit utvald som remissinstans för slutbetänkandet 
av utredningen om statliga specialskolor ” Ökad likvärdighet för elever med  
funktionshinder” SOU 2007:87. 
Med anledning av att svarstiden är kort och samordning dessutom krävs med 
utbildningsförvaltningen, föreslås att arbetsutskottet ges delegation att besluta om 
yttrandet. 
Betänkandet kommer att skickas ut till ledamöter i arbetsutskottet.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   delegera till arbetsutskottets junisammanträde att besluta om yttrande för 
 betänkandet ”Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder”.  
 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
 nämndens majsammanträde. 
---------------- 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att   delegera till arbetsutskottets junisammanträde att besluta om yttrande för 
 betänkandet ”Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder”.  
______________
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A Ottosson   2008.17 026 
Policy/planer 
Akten 

 
 
§ 50 
Jämställdhetsplan läsåret 2008/2009 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan följer Karlskrona kommuns 
jämställdhetsprogram och de instruktioner som tagits fram för vad förvaltningarnas 
planer ska innehålla.  
 
Under respektive rubrik beskrivs barn- och ungdomsnämndens målsättning och den 
inriktning arbetet med jämställdhet ska ha inom nämndens verksamheter. Här 
redovisas också de åtgärder som ska vidtas för att nå de mål som planen omfattar, 
samt uppföljning av planen för år 2007. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  anta föreslagen jämställdhetsplan som sin egen, samt 
 
att  barn- och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan fortsättningsvis ska gälla 
 läsårsvis.  
 

 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
 nämndens majsammanträde. 

---------------- 
 
När nästa jämställdhetsplan arbetas fram önskar barn- och ungdomsnämndens 
ledamöter ytterligare redovisning på hur förvaltningen arbetar med att utjämna 
eventuella osakliga löneskillnader samt hur lönetilläggen fördelas. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_____________ 
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A Ottosson   2008.153 611 
S Ohlsson 
Rektorer 
Adm.centrum 
Akten 

§ 51 
Kontaktplats i förskola 
 
Antalet förskolebarn som i april 2008 har kvar sin plats på förskolan under 
föräldrarnas föräldraledighet är 335. Fördelningen på kommunala och enskilda 
förskolor är 296 respektive 39. 
Genom att föräldrarna väljer att behålla platsen behöver barnet inte byta förskola när 
föräldrarna återgår till arbete eller studier. Möjligheten till syskonförturen finns för 
det lilla barnet när det ska placeras i förskoleverksamhet. 
 
Genom att införa kontaktplats i förskolan ges möjlighet att göra uppehåll med 
barnets placering på förskolan under föräldrarnas föräldraledighet. Familjen erbjuds 
att hålla kontakten med förskolan och barnet garanteras plats på den förskola, ej 
avdelning, det varit innan syskonet föddes, när föräldrarna återgår till arbete eller 
studier. Under uppehållet betalas ingen avgift för platsen. 
Kontaktplatser ger oss en möjlighet att effektivisera nyttjandet av våra förskolor 
genom att placera nya barn på de platser som barn med kontaktplats lämnar. 
Kontaktplats gäller inte för familjedaghem. 
Möjligheten till syskonförtur påverkas inte av uppehållet. 
 
Garantin gäller enbart för placeringar i augusti/september och familjer med 
kontaktplats får i samband med placeringsarbetet inför denna period förfrågan om 
önskat placeringsdatum av rektor. 
 
Önskemål om placering vid annan tidpunkt än augusti/september måste anmälas till 
ordinarie kö och någon garanti för placering på den förskola barnet tidigare varit på 
lämnas inte. 
 
Tjänstemannaförslag 
Mot bakgrund av ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  från och med den 1 juli 2008 inrätta kontaktplats i förskola vid föräldraledighet 
 samt 
 
att  konsekvenserna av införande av kontaktplats redovisas i oktober 2009. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_____________ 
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   2008.14 178 
S Ohlsson 
Rektorer 
Intendenter 
Adm.centrum 
Akten § 52 

Prestationsmål – skydd mot olyckor 
 
Bakgrund 
Den 1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Lagen 
ersatte den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1102). Syftet med lagen om skydd 
mot olyckor är att färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Samtidigt 
skall lagen förbättra möjligheterna för enskilda, kommuner och statliga myndigheter 
att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem. 
Enligt ovan nämnda lag ska alla kommuner varje mandatperiod fastställa ett handlings- 
program för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige 
antog vid sitt sammanträde i december, § 190, ett handlingsprogram för perioden 2008-
2010. 
 
Handlingsprogrammet är framtaget utifrån en revidering och översyn av det tidigare 
handlingsprogrammet för 2005-2006. Räddningstjänsten Östra Blekinge har i samråd 
med representanter från kommunens förvaltningar, bolag och externa myndigheter 
arbetat fram förslaget. Programmet anger säkerhetsmål för kommunens 
förebyggande verksamhet samt risker för olyckor som finns i kommunen och som 
kan leda till räddningsinsatser. Kommunens säkerhetsorganisation beskrivs samt hur 
det förebyggande säkerhetsarbetet planeras och genomförs. 
 
Utifrån de säkerhetsmål som anges i handlingsplanen ska varje förvaltning och bolag 
bryta ner dessa till prestationsmål som beskriver hur förvaltningen och bolaget ska 
arbeta för att uppfylla säkerhetsmålen. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska senast 
den 31 maj 2008 ha upprättat och beslutat om prestationsmål med föreliggande 
handlingsprogram som grund. 
 
Följande olyckstyper skall särskilt beaktas: Brand, drunkning, fallolyckor, för- 
svinnande, utsläpp av farliga ämnen, trafikolyckor, ras/skred, väderrelaterade olyckor 
samt vattenskador. 

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  anta de redovisade åtta prestationsmålen för förebyggande verksamhet till 
 skydd mot olyckor 2008 – 2010, samt 
 
att  barn- och ungdomsförvaltningen ska delta i arbetet omkring andra säkerhets- 
       frågor som berör nämndens verksamhetsområde men samordnas av andra 
 förvaltningar. 
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 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
 nämndens majsammanträde. 
 ------------- 

 
Barn- och ungdomsnämnden önskar att prestationsmål nummer sju formuleras om. 
Nu formulering lyder: ”Risk för försvinnande skapar stor oro. Förebyggande 
insatser genom riskinventeringar och åtgärder skall leda till att sannolikheten för 
försvinnande elimineras så långt som möjligt.”  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att  anta de redovisade åtta prestationsmålen för förebyggande verksamhet till 
 skydd mot olyckor 2008 – 2010, samt 
 
att  barn- och ungdomsförvaltningen ska delta i arbetet omkring andra säkerhets- 
     frågor som berör nämndens verksamhetsområde men samordnas av andra 
 förvaltningar. 
______________ 
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B Karsvall   2008.109 001 
H Lindgren 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 § 53 
 Yttrande rörande utredning om inrättande av en serviceförvaltning 
  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 6 november 2007 § 228 kommunchefen i uppdrag att 
utreda, lämna förslag samt planera för inrättande av en serviceförvaltning från den  
1 juli 2008. Utredningen har genomförts och planeras att efter remiss på 
förvaltningarna effektueras med start den 1 oktober 2008. Utredningen samt förslag 
på serviceförvaltning bifogas. 
 
I utredningen föreslås att en serviceförvaltning inrättas under kommunstyrelsen 
innehållande: 
- nuvarande avdelningen för konsult och service 
- en gemensam kostenhet 
- gemensam hantering av transporter 
- tryckeri och posthantering 
- den löne- och ekonomihantering som idag görs på förvaltningarna 
- administration och arbetsledning för föreslagna verksamheter 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen berörs enligt förslaget av ekonomi- och personal- 
administrationen, gemensam kostenhet samt transporter. 
 
Samverkansgruppen har fått information.  

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta: 
 
att  yttra sig enligt förvaltningens förslag. 
 

 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
 nämndens majsammanträde. 
 ------------- 
  
 Yrkanden 
 Patrik Hansson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. Vill dock poängtera att det 
 finns viss oro till kostorganisationen. 
 
 Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjäntemannaförslaget. 
 

Åsa Gyberg Karlsson (v) yrkar på ändring av tjänstemannayttrandet: ”Förvaltningen 
föreslår att köken i Vedeby, Rödeby, Jändel, Sunnadal och Nättraby till sin helhet 
överförs till serviceförvaltningen inklusive resurs för arbetsledarskap om 0,6 
årsarbetare. 
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Resurser för en övergripande kostadministration om 0,4 årsarbetare överförs samt  
att till serviceförvaltningen uppdra att göra en omfattande och  
kommungemensam kostutredning och återkomma med förslag för att utröna hur 
tillagning och kostdistribution på bästa möjliga sätt kan samordnas.” 

  
Åsa yrkar på att texten istället blir: ”Förvaltningen föreslår att till service-
förvaltningen uppdra att göra en omfattande och kommungemensam kostutredning 
och återkomma med förslag för att utröna hur tillagning och kostdistribution på 
bästa möjliga sätt kan samordnas.” 

 
 Propositionsordning 
 Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget mot Åsa Gyberg Karlssons 
 ändringsyrkande och finner tjänstemannaförslaget som antaget. 
 
 Votering begärs. 
 
 Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som stöder förvaltningens  
 förslag röstar ja och den som stöder Åsa Gyberg Karlssons ändringsyrkande röstar 
 nej. 
 Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Patrik Hansson (s), 
 Birgitta Gamelius (m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson 
 (c), Thomas Brindefalk-Knutsson (kd), Jörgen Aronsson (s), Richard Jomshof (sd), 
 Helene Gustafsson (s). 
 Följande röstar nej: Åsa Gyberg Karlsson (v). 
 Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s) samt Bo Svensson (s) avstår från att 
 rösta. 
 Rösterna fördelar sig enligt följande: 11 ja-röster, 1 nej-röst samt 3 ledamöter som  
 avstår från att rösta. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 

att  yttra sig enligt förvaltningens förslag. 
 
Åsa Gyberg Karlsson reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 ____________ 
 
 
 
 



   
   
  21 maj 2008        17 

 
 

    
 
 
 
 
§ 54 
Delegeringsärenden 
 
Beslut om internbudget samverkansområde m fl 2007.306 042 
 
Beslut på ansökan från Godmorronsols förskola, Fridlevstad, 
Karlskrona kommuns samfond för daghemsverksamhet 2008.117 046 
 
Beslut på ansökan från Tallbackens förskola, Rödeby, 
Karlskrona kommuns samfond för daghemsverksamhet 2008.117 046 
 
Beslut på ansökan från Skillingenäs förskola, Nättraby, 
Karlskrona kommuns samfond för daghemsverksamhet 2008.117 046 
 
Beslut på ansökan från nätverksgruppen, fritidshem,  
Palénska fonden. 2008.117 046 
 
Beslut på ansökan från Nättraby fritidshem, Nättraby, 
Palénska fonden. 2008.117 046 
 
Beslut om resurs särskild stödinsats till Stubbens 
föräldrakooperativ RC-2008-7005 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i  
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och 
tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7 i  
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och 
tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 i 
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och 
tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i 
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och 
tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i 
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och 
tillsvidare. 
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Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8 i 
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och 
tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i 
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och 
tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 7 i 
Sunnadals rektorsområde under tiden 1 april 2008 och 
tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 i 
Sunnadals rektorsområde under tiden 9 april 2008 och 
tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8 i 
Sunnadals rektorsområde under tiden 17 april 2008 och 
tillsvidare. 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 8 i Sunnadals rektorsområde  
under tiden 2-13 juni 2008. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 7 i Sunnadals rektorsområde  
under tiden 2-13 juni 2008. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7 i 
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och 
tillsvidare. 
 
Beviljad ledighet för pojke i särskolans rektorsområde  
under tiden 13-31 mars 2008. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 8 i Nättraby rektorsområde  
under tiden 5-19 maj 2008.  
 
Beslut 
 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
______________ 
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§ 55 
Meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 2006.223 042 
  § 42 
  Årsredovisning för år 2007 Karlskrona kommun 
 
Kommunfullmäktige 2008.128 007 
  § 43 
  Revisionsberättelse år 2007 och  beslut om  
  ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna  
  och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
 
Kommunfullmäktige  2007.306 042 
  § 45 
  Budget- och verksamhetsuppföljning  
  februari 2008 för Karlskrona kommun 
 
Kommunfullmäktige 2008.129 004 
  § 47 
  Balansförteckning över obesvarade motioner  
  och medborgarförslag den 1 april 2008 
 
Kommunfullmäktige 2007.503 291/2007.384 611 
  § 48 
  Nedläggning av Backaboskolan 
 
Kommunfullmäktige 2007.171 611 
  § 51 
  Svar på motion angående utredning av ny skola 
  i Nättraby 
 
Kommunstyrelsens 2007.306 042 
allmänna utskott § 35  
  Budgetuppföljning per den 31 mars 2008 
 
Arbetsmiljöverket 2008.131 291 
  Glas i dörrar, fönster och väggar i skolor 
 
Kulturrådet 2008.178 609 
  Fördelning av bidrag inom ramen för Skapande  
  skola 
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forts § 55 
 
Skolverket 2008.122 631 
  Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag 
  för en fristående förskoleklass och fristående  
  grundskola i Karlskrona kommun 
 
Tant Grön AB 2007.143 630 
Mats Olsson Återtagande av bidragsansökan gällande Jämjö 
 
Holmsjö skolas personal 2007.384 611 
  Synpunkter angående flytt av år 6 från Holmsjö  
  till Rödeby samt svar från ordföranden. 
 
Tekniska förvaltningen/ 2008.53 291 
Håkan Franzén Angående inomhusmiljön i Tullskolan,  
Barn- och ungdomsförvaltningen/ Karlskrona 
Bodil Karsvall/Solvig Ohlsson  
 
Till samhällsbyggnadsförvaltn 2008.93 214 
  Yttrande angående detaljplan för Gängletorp 
  15:9, Trummenäsområdet, Karlskrona kommun 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltn 2008.134 290 
  Anmälan av hygienlokaler, fritidsanläggningar 
  gällande Torhamns skola och barnomsorg 
 
Anna Kvist 2007.384 611 
förälder Backaboskolan Skrivelser angående Backaboskolan samt 
  svar från förvaltningschef 
 
Specialistpoolen 2008.132 609 
  Skrivelse med hänvisning till lagda sparkrav 
 
Projektgrupp, Sturköskolan 2007.384 611 
Ingrid Sturkman Skrivelse angående uppsägning av lokal samt 
  svar från ordförande 
 
Tvings skolråd 2007.384 611 
Madeleine Hermann Skrivelse angående flytt av klass 6 från Tvings 
  skola till Rödebyskolan 
 
Gunnel Hansson 2007.384 611 
  Skrivelse med förfrågningar angående   
  besparingar på skolan samt svar från ordföranden. 
 

 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas  
 till protokollet. 
 _____________ 
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§ 56 
Kurser/konferenser 
 
På den säkra sidan 
En inspirationsdag om internkontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting. 
Stockholm den 9 juni 2008. 
 
Kursinbjudan skickar runt bland ledamöterna under sammanträdet. 
___________ 
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§ 57 
Övriga frågor 
 
1. Sturköskolan 
 Frågor ställs kring Sturköskolan och förskolelokaler. 
 Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar. 
 
2. F-5 och 6-9-skolor 
 Barn- och ungdomsnämnden diskuterar frågor rörande det beslut som togs 
 i nämnden den 6 december 2007 § 146, förslag avseende strukturella 
 förändringar med utgångspunkt från lokalutredningen. 
 Ärendet kommer som information till nämnden i juni 2008. 
________  
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 17 juni 2008 
 
§ 58 Aktuell information  

  - Uppföljning av tidigare beslut  
  - RUPen 

  - Ny ledningsorganisation  
  

   § 59 Förslag till riktlinjer för etablering av enskilt familjedaghem   
 
   § 60 Rektorstillsättning Jämjö samverkansområde 
 
   § 61 Förslag till kvalitetsdeklaration för barn- och ungdomsnämnden  
 
   § 62 Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och särvux  
     
   § 63 Budgetuppföljning maj 2008  

 
   § 64 Lokalhyra för externa förhyrare  
 
   § 65 Medborgarförslag – Bygg förskolor i husbåtar  
 
   § 66 Motion – Gör Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv – Wämöskolan  
    blir år F-9  
 
   § 67 Delegeringsärenden 
 

  § 68 Meddelanden 
 
  § 69 Kurser/konferenser 
 
  § 70 Övriga frågor 
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Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona, lokal Freden 
 kl 08.30 – 11.55 
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1.e vice ordförande 
 Patrik Hansson (s) 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (m) 
 Pernilla Persson (c) 
 Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)   fr o m  § 59  kl. 08.50

 Jeanette Pettersson (s) 
 Jörgen Aronsson (s) 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andréasson (s) fr o m  § 59  kl. 08.40  

 Lisbeth Bengtsson (s) 
 Richard Jomshof (sd) 
  
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) 
 Emina Cejvan (m) § 58  
 Åsa Thelning (fp)   
 Eva Henningsson (s) § 58  

 Siv Holmberg (s) 
 
Ersättare Emina Cejvan (m) fr o m § 59 

 Margareta Olin Mattsson (c)   
 Eva Henningsson (s) fr o m § 59 

 Helene Gustafsson (s)   

  
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera Jeanette Pettersson (s)  
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 25 juni 2008  Paragrafer 58-70              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 26 juni 2008. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Akten   2007.360 026 
   2007.306 042 

 
 
 
§ 58 
Aktuell information 
 
1. Uppföljning av tidigare beslut  
   

   Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om hur långt förvaltningen har  
   kommit i sin uppföljning kring tidigare beslut tagna i barn- och ungdoms-  
   nämnden. 
 

 Den 6 december 2007 togs beslut gällande strukturella förändringar med 
 utgångspunkt från lokalutredningen: 
                  
 1.  att  göra Wämöskolan till en 6-9 skola i samverkansområdet med start  
   läsåret 08/09 
   Start blir läsåret 09/10 
 
 2. att ge rektor på Lyckebyskolan i uppdrag att inrymma all Ekebackens  
   verksamhet på Lyckebyskolan 
   Lokalerna i Ekebacken är uppsagda, uppsägningstid 1 år.   
   Verksamheten flyttas följande läsår.    
 
 3. att Nättrabyskolan blir en 6-9 skola för hela rektorsområdet senast 2010 
   Start blir läsåret 09/10 
 
 4. att successivt göra Jändelskolan 7-9 till en 6-9 skola i samverkansområdet 
   Processen påbörjad, med inriktning start 09/10. 
  
 5.    att  ge rektor på Sturköskolan i uppdrag att verkställa att förskole-   
    verksamheterna på Sturkö förskola inklusive dagbarnvårdar-  
    verksamheten inryms på Sturköskolan 
   Processen påbörjad, med inriktning start 09/10. 
 
 6. att ge rektorerna i rektorsområdet Fridlevstad/Tving i uppdrag att ta fram  
   ett förslag om samordnad organisation omkring Fridlevstads- och  
   Tvings skolor i syfte att minska kostnaderna. 

   Skolorna i Fridlevstad och Tving samverkar i alla tänkbara delar. 
 

 7. att ge rektorerna i Rödeby samverkansområde i uppdrag att ta fram ett  
   förslag för en inriktning mot f-5 respektive 6-9 skolor i området. 
   Processen påbörjad, med inriktning start 09/10. 
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forts § 58 
 
 
 Den 30 januari 2008, i samband med internbudgeten § 5, togs bland annat 
 följande  beslut: 
 
  6. att  uppdra åt förvaltningen att löpande föreslå åtgärder och senast i   
   samband med delårsbokslutet per augusti 2008 återkomma med redo- 
   visning av sparåtgärder motsvarande RUPen, 5,2 Mkr. 
   Delrapport kommer att redovisas på dagens sammanträde. Ärendet 
   återkommer sedan i augusti. 
 
 8. att  uppdra åt förvaltningen att under 2008 utarbeta en modell för lokal- 
   bidrag till de enskilda förskolorna. 
   Pågår 
 
 11. att ge förvaltningen i uppdrag att se över hyressättningen för extern  
   uthyrning av exempelvis slöjdsalar, gymnastiksalar och så vidare.  
   Uppdraget redovisas för nämnden i april 2008. 
   Ärendet kommer upp på dagens sammanträde. 

  
  Ordföranden tackar för föredragningen. 
 

Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
____________ 
 
 

Akten   2007.306 042 
 
 

2. RUPen (resultatförbättrande utvecklingsprogram) 
 
I samband med budget för 2008 och planer för 2009 och 2010 beslutades det om 
ett sparbeting av fullmäktige till Barn- och ungdomsnämnden i form av RUPen, 
5,2 Mkr. Barn- och ungdomsnämnden valde att ge förvaltningen i uppdrag att 
senast vid delårsbokslutet 2008 återkomma med förslag till dessa besparingar. 
Löpande under 2008 har förvaltningen återkommit med förslag och några är 
sedan tidigare redan beslutade.   
 
Förvaltningschef Bodil Karsvall redovisar en delrapport i förvaltningens förslag 
till sparåtgärder för 2008. Ärendet återkommer till augustisammanträdet. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 ______________ 
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Ledn.grupp § 58 forts 2008.177 001 
Rektorer 
Adm.centrum 
Akten 

3. Ny ledningsorganisation 
 
  Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om barn- och ungdoms-  
  förvaltningens nya ledningsorganisation, vilket bland annat innebär ett   
  gemensamt och tydligare ledarskap där ansvaret för förvaltningens uppdrag  
  fördelas på samtliga verksamhetschefer. Genom att fördela ansvaret på flera  
  chefer blir möjligheten större att ge stöd till verksamheten och till rektorerna.  
  Genomförandet gäller från och med den 1 augusti 2008. 
 
  Förvaltningens nya ledningsorganisation är beslutad genom delegation av  
  förvaltningschefen. 
 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

______________ 
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A Eklund   2008.175 630 
A Ottosson 
Akten 

 
 
§ 59 
Förslag till riktlinjer för etablering av enskilt familjedaghem 
 
Ärendet utgår.   
_____________ 
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Akten   2008.165 023 

 
 
 
 
§ 60 
Tillsättning av rektorstjänst, Jämjö samverkansområde 
 
Peter Sunnanek, nuvarande rektor i Jämjö, har sagt upp sig på egen begäran. 
En internrekrytering av rektor till Jämjö samverkansområde behöver därför ske. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  delegera tjänstetillsättningen av rektorstjänsten till nämndens presidium  
 och förvaltningschefen. 
____________ 
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Kommunfullmäktige  2007.309 106 
A Eklund 
A Ottosson 
G Ingestad  
Akten § 61 

Förslag till kvalitetsdeklaration för barn- och ungdomsnämnden 
 
Motion om medborgarkontrakt väcktes vid fullmäktiges sammanträde 23-24 
november 2005 av Bo Löfgren (fp). Motionen innebar förslag om att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till medborgarkontrakt för att 
tydliggöra vilka krav medborgarna kan ställa på den kommunala servicen. 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 14 maj 2007 lämnat yttrande med 
förslag till beslut. Kommunledningsförvaltningen skriver bl.a. att medborgarkontrakt 
för olika ansvarsområden måste tas fram av berörda nämnder/förvaltningar, inte av 
kommunstyrelsen. 
Efter förslag från kommunstyrelsen beslutade fullmäktige den 5 juni 2007 
att  bifalla motionen, med den förändring att medborgarkontrakt för olika 
ansvarsområden successivt och senast den 1 juli 2008 ska tas fram av berörda 
nämnder/förvaltningar. 
 
Förvaltningarnas gemensamma arbete  
Barn– och ungdomsförvaltningen har ingått i en arbetsgrupp, ledd av kommun-
ledningsförvaltningen, som har tagit fram en gemensam struktur för medborgar-
kontraktet. Samtliga förvaltningsrepresentanter är eniga om att istället för 
Medborgarkontrakt benämna dokumentet och dess innehåll Kvalitetsdeklaration. 
Strukturen för förvaltningarnas kvalitetsdeklarationer ska bygga på rubrikerna  
Våra löften, Våra krav och Vår garanti. 
 
Förslag till kvalitetsdeklaration för barn- och ungdomsnämnden  
Med utgångspunkt från de nationella styrdokumenten och vår lokala skolplan har vi 
beslutat om en policy för garanterad kvalitet som är gemensam för alla våra 
verksamheter. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
kvalitetsdeklaration för barn- och ungdomsnämnden daterat den 13 maj 2008. 
 

 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
 att  anta föreslagen kvalitetsdeklaration som sin egen. 
 

Patrik Hansson (s) yrkar på ändring av texten i rubriken våra löften – kunskap och 
kvalitet. Ordet prov byts ut mot test. Meningen blir således: För att särskilt följa 
elevernas läsutveckling och kunskaper i kärnämnena genomförs även kommun-
övergripande tester för samtliga kommunala skolor. Val av prov och testtillfällen 
bearbetas kontinuerligt. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar, med ovan nämnda ändring, enligt 
 tjänstemannaförslaget. 
 ________________ 
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Kommunstyrelsen  2008.176 617 
Utbildningsnämnden 
B Karsvall 
A Eklund 
Akten 

§ 62 
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasieskola och särvux 
 
Särskolans organisation har utretts 1995 och 1997. I juni 2006 gav också barn- och 
ungdomsnämnden uppdrag till förvaltningschefen att träffa överenskommelser om 
förändrat huvudmannaskap för särvux.  
På uppdrag av förvaltningscheferna för barn- och ungdomsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen har den frivilliga särskolans organisatoriska tillhörighet 
utretts under våren 2008.  
Uppdragets syfte är att ha eleverna i fokus samt att en eventuell övergång ska kunna 
ske inom budgetram. I samma anda som Carlbeck-kommitténs arbete redovisade 
2004, ska målet vara en ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasie-
skolan samt mellan vuxenutbildningarna. 
Carlbeckkommitténs slutbetänkande med namnet För oss tillsammans – om 
utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) innehåller grundläggande 
värderingar och övergripande, konkreta förslag till åtgärder för en skola för alla. 
Ett resultat av Carlbeck-kommitténs rapport är, att uttrycket en skola för alla allt 
oftare förekommer i diskussioner om hur undervisningen ska utformas för elever 
med funktionshinder.  
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen tagit 
fram ett förslag, daterat den 15 maj 2008. 

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
besluta  

 
att  överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans 
 vuxenutbildning från Barn och ungdomsnämnden till Utbildningsnämnden med 
 full verkan från och med 1 januari 2009, 

 
att  barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med utbildningsförvaltningen, under 
 hösten 2008 förbereder denna övergång, samt 

 
att  i samband med budgetberedningen inför 2009, genomföra erforderliga 
 ramjusteringar i enlighet med ovan. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ________________ 
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Kommunledningsförvaltningen 2007.306 042 
Akten 
 

 
 
§ 63 
Budgetuppföljning maj 2008 

PROGNOS FÖR 2008     +- 0 Mkr 
 
RUPen 
Vid juni månads barn- och ungdomsnämndssammanträde kommer förvaltningen att 
presentera förslag på det sparbeting som fullmäktige satt upp för barn- och 
ungdomsnämnden i form av RUPen, 5,2 Mkr. Betinget har till delar redan infriats 
men de återstående förslagen kommer då att presenteras för barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
Förskola 
Inom förskolan är kösituationen ansträngd och det kan inte uteslutas att ytterligare 
behov av förskoleplatser kan behövas under slutet av 2008. De medel som avsattes 
av fullmäktige för den demografiska utbyggnaden har tagits i bruk för att täcka det 
behov som kan ses under 2008.  Förvaltningen arbetar under maj och juni med det 
omfattande arbetet att placera barn från och med hösten. En viss förhoppning ställs, 
för att minimera behovet av antalet nya platser, till de sk kontaktplatserna för att 
eventuellt minska antalet 15-timmarsbarn i verksamheten. 
Ovanstående prognos beräknas ändå kunna hållas men kan innebära att uppfyllelsen 
av verksamhetsmålet som finns uppsatt av fullmäktige, att alla barn i kön till 
förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från 
ansökningsdatum, kanske inte långsiktigt kommer att hållas. I februari beviljade 
kommunstyrelsen ett tillskott till barn- och ungdomsnämnden om 2,8 Mkr för att 
möjliggöra utökad platstillgång inom förskolan under 2008. 
 
Inför kommande år ser vi ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån prognos 
som bygger på den av KS antagna befolkningsprognos för Karlskrona kommun .  
 
Grundskola 
Under hösten kommer det lägre elevantalet att innebära att rektorsområdena 
genomför de åtgärder som krävs för att uppnå en balanserad budget. Den viktigaste 
åtgärden är att förändra organisation för att möta det lägre elevantalet. Detta kan 
under senare delen av året innebära att viss övertalighet kan uppkomma inom vissa 
yrkesgrupper.  
Stängningen av Backaboskolan innebär en förtätning av elevantalet på 
Spandelstorpsskolan vilket ger ett mindre överskott 2008 att balansera mot det 
RUPenbeting nämnden har.  
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forts § 63 
 
 
Verksamhetsmål 
De verksamhetsmål som kommunfullmäktige satte upp för barn- och 
ungdomsnämndens verksamhet var dels att alla barn i kön till förskolan skall ha fått 
en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum samt att andelen 
elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2008 öka 
från nuvarande 89% till minst genomsnitt för gruppen ”större städer” om 91 %. 
 
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats 
sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla 
per maj månad. Den rådande kö situationen är dock mycket ansträngd och det finns 
ett fortsatt behov av förskoleplatser under 2008 för att klara av målet på helårsbasis. 
 
Målet för grundskolan kan av förklarliga skäl inte redovisas förrän efter vårterminens 
avslut vilket innebär att redovisning kommer att ske i samband med nämndens 
delårsbokslut i augusti. 
 
Investeringsbudgeten 
Investeringsbudgeten är på totalt 6,0 Mkr. Till detta kommer 0,8 Mkr som inte  
utnyttjades under 2007 för bland annat utrustning/inventarier till förskolor som 
öppnats senare än beräknat. För den utbyggnad som planeras inom den kommunala 
förskolan under 2008 finns ytterligare investeringsmedel, 0,5 Mkr, avsatta i reserv 
under kommunstyrelse till utrustning/inventarier. 
 
Bokfört utfall per maj är 1,9 Mkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   godkänna budgetuppföljning per maj 2008 samt  

 
att återlämna de 2,8 Mkr till kommunstyrelsen som de beviljade nämnden i februari 
 som en ramutökning under 2008 avseende förskoleutbyggnad. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ________________ 
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Enskilda verksamheter  2008.174 282  
Ekonomi   
Rektorer 
Administrativa centra 
Akten 
 § 64 
 Lokalhyra för externa förhyrare 
  

Barn- och ungdomsförvaltningen har på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden 
gjort en översyn av priser och regler vid tillfällig förhyrning av lokaler. 
Förslaget gäller först och främst specialsalar som t ex den fristående verksamheten 
inte själva har tillgång till exempelvis idrottslokaler, slöjdsalar, NO-salar, musiksalar 
och hemkunskapssalar. 
 
Vid en upplåtelse av lokaler måste följande ekonomiska faktorer tas hänsyn till: 
kvadratmeterhyra, utrustning i lokalen, normalt slitage av inventarier, 
förbrukningsmaterial, städkostnader, biytor som korridorer, toaletter, grupprum mm 
samt utnyttjande under skoltid.  
 
När alla dessa faktorer vägts samman finner förvaltningen det skäligt att sätta 
följande hyra per timme för salar, specialsalar mm exkl moms 
 
Ordinärt klassrum, rum på förskola och fritidshem, 110 kr/tim 
NO-sal, Slöjdsal, Hemkunskapssal, Musiksal 200 kr/tim 
Mindre idrottshall 200 kr/tim 
Större idrottshall 300 kr/tim 
Matsal och Aula  Överenskommelse med 
 respektive rektorsområde 
    
Uthyrning av specialsalar sker endast läsårsvis efter upprättande av kontrakt mellan 
barn- och ungdomsförvaltningen och förhyrare innan läsårets start. 
Uthyrning av lokaler sker endast i mån av ledig tid. 
Vid onormalt slitage och vid behov av extrastädning har respektive skola rätt att 
debitera för detta. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 

 att fastsälla nya priser och regler för tillfällig lokaluthyrning enligt ovan med en 
 giltighet från och med höstterminen 2008, samt med tillägg 

 
 att följa allmän årlig kostnadsökning. 
 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.  
 ____________ 
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Kommunfullmäktige  2008.80 611 
S Ohlsson 
Akten 

 
 
§ 65 
Medborgarförslag – Bygg förskolor i husbåtar 
 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med förslag om att bygga 
förskolor i husbåtar. 
 
Förslagsställaren påtalar att behovet av förskoleplatser variera över tid på olika 
platser i kommunen och att det för närvarande innebär långa kötider inom 
barnomsorgen. Han menar att de förskolor som idag byggs på en plats där underlaget 
av barn kan förändras och att föräldrarna måste färdas långa sträckor för att fylla upp 
avdelningarna. Förslagsställarens menar att hans förslag vill lösa problemet med att 
förskolor anläggs på platser som inom snar framtid kan ligga avsides jämfört med var 
barnen finns. 
 
I medborgarförslaget föreslås Kommunfullmäktige besluta  
att en förstudie för flytande förskola inleds 
att en pilotanläggning byggs 
 
Barn- och ungdomsnämndens förslag 
Precis som förslagsställaren skriver så finns en viss problematik i att efterfrågan på 
förskoleplatser fluktuerar över tid.  Det finns också en svårighet med att vara i fas 
med förskoleutbyggnaden i de nya bostadsområden som snabbt har etablerats i 
kommunen. I vissa delar av kommunen har anledningen varit att det inte funnits 
detaljplaner som tillåtit etablering av förskolor.  
Tanken med att ha förskoleavdelningar som kan flyttas runt inom kommunen är 
intressant och har diskuterats i olika sammanhang. Likaså pågår diskussioner om att 
bla våra förskolelokaler ska byggas på ett sådant sätt att de lätt ska kunna rymma en 
annan typ av verksamhet om behovet av förskoleplatser minska.  
 
Medborgarförslagets tanke med ”förskolepråmar” kräver att det finns detaljplaner 
som tillåter etablering av denna typ av verksamhet precis som när det gäller 
etablering ”på land”. Detta finns inte inom Karlskrona kommun idag utan sådana 
detaljplaner måste tas fram. 
När det gäller säkerhet på och omkring en förskolepråm så innebär givetvis vattnet 
en säkerhetsrisk. Riskinventeringar och utredning om hur man ska uppnå godtagbar 
säkerhet måste göras. 
 
Närheten till vatten finns på många platser i Karlskrona kommun men dock innebär 
kopplingen till vatten att det finns stora begränsningar på var i kommunen som denna 
möjlighet skulle kunna finnas.  
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forts § 65 
 
Utifrån de geografiska begränsningar som förslaget innebär, behovet av ytterligare 
detaljplaner i kustområden och de uppenbara säkerhetsrisker som placeringen 
innebär anser Barn- och ungdomsnämnden att en flexibilitet avseende 
förskoletableringar kan ske på annat sätt. Exempelvis flyttbara paviljonger och att 
nya byggnader är planerade utifrån att olika verksamheter ska kunna inrymmas i 
lokalerna. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med hänvisning till ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  föreslå Kommunfullmäktige, att avslå medborgarförslaget ”Bygg förskolor i 
 husbåtar”. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.  
______________ 
 
 
 



   
   
  17 juni 2008        16 

 
 

Kommunfullmäktige  2008.81 611 
S Ohlsson 
Akten 

 
 

§ 66 
Motion – Gör Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv – Wämöskolan 
blir år F-9 
 
Socialdemokraterna har till Kommunfullmäktige ställt motion med förslag att göra 
Tullskolan till ett centrum för föreningslivet samt att göra Wämöskolan till en F – 9 
skola. 
 
I samband med utvecklingstankarna på Pottholmen måste föreningslivet som idag 
finns på Strandgården få tillgång till andra lokaler för sin verksamhet. Motionären 
anser att Tullskolan inte uppfyller de krav som ska ställas på en bra och modern 
skola utan menar att skolans verksamhet istället ska flyttas till Wämöskolan som då 
byggs om och till. Lokalerna på Tullskolan blir då lediga och kan bli en förenings-
lokal som ersätter Strandgården.  
Vidare ser man möjligheter, att i samarbete med landstinget, lokalisera ett ordentligt 
äldrecentrum i Tullenområdet. 
 
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta 
att  ge Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att omedelbart inleda en studie kring 
 en etablering av en F – 9 skola på dagens Wämöskola 
att  detta arbete redovisas senast inför budgetberedningen 2008 
att  en dialog med det föreningsliv som idag finns på Strandgården kring hur man 
 kan utveckla ett centrum för föreningsliv i dagens Tullskola 
att  ge äldrenämnden i uppdrag att ta upp en dialog med landstinget blekinge om hur 
 man kan utforma ett äldrecentrum i Tullenområdet 
 
Förslag till beslut 
Tullskolans behov av förbättringar är väl kända. Efter föreläggande från miljö- och 
byggnämnden förbättras bland annat ventilationen under sommaren 2008. Detta är 
dock åtgärder som måste ses om tillfälliga varför barn- och ungdomsnämnden 
beslutat den 21 maj 2008 § 47 
 
att  uppdra till barn- och ungdomsförvaltningen att omgående utreda och komma 
 med förslag om Tullskolans framtida lokalisering 
 
Om Tullskolans verksamhet ska flyttas till Wämöskolan, nya lokaler ska byggas i 
närområdet eller befintliga lokaler ska byggas om får utredningen påvisa. 
Flyttas skolverksamheten till andra lokaler lämnar barn- och ungdomsförvaltningen 
Tullskolans lokaler och tekniska förvaltningen tar över ansvaret för dess framtida 
användning.  
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forts § 66 
 
Barn- och ungdomsnämndens utredning om Tullskolans framtida lokalisering är svår 
att idag tidsätta men motionens önskemål om att en redovisning ska ske inför 
budgetberedningen 2008 kan inte uppfyllas. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  med hänvisning till ovan och det av barn- och ungdomsnämnden fattade beslut 
 om utredning av Tullskolans framtid, anse motionen besvarad. 
 
Yrkanden 
Johan Elofsson (m), Pernilla Persson (c) samt Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till 
tjänstemannaförslaget. 
Patrik Hansson (s) yrkar på återremiss. 
Jeanette Pettersson (s) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs. 
 
Nämnden godkänner följande propositonsordning: Den som stöder att ärendet avgörs 
på dagens sammanträde röstar ja och den som stöder Patrik Hanssons återremiss 
röstar nej. 
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (fp) , Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius 
(m), Pernilla Persson (c), Thomas Brindefalk-Knutsson (kd), Richard Jomshof (sd), 
Eva Ottosson (m) samt Åsa Thelning (fp). 
Följande röstar nej: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s), 
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s) samt  
Siv Holmberg (s). 
Rösterna fördelar sig enligt följande: 8 ja-röster samt 7 nej röster. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Johan Elofssons, Pernilla Perssons samt 
Richard Jomshofs yrkande om bifall till tjänstemannaförslaget mot Jeanette 
Petterssons yrkande om bifall till motionen. Ordförande finner att nämnden lämnar 
bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att  med hänvisning till ovan och det av barn- och ungdomsnämnden fattade beslut 
 om utredning av Tullskolans framtid, anse motionen besvarad. 
 
Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s), Eva-Britt Dahlström 
(s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s) samt Siv Holmberg (s) reserverar 
sig till förmån för Patrik Hanssons yrkande.  
___________ 
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§ 67 
Delegeringsärenden 
 
Beslut gällande organisation av barn- och ungdoms- 2008.177 001 
förvaltningen. 
 
Beslut med anledning av sökt bidrag ur Karlskrona 2008.126 046 
skolväsendes samfond för lärare 
 
AU-beslut 5 juni 2008 § 45; Förslag till yttrande på  2008.79 610 
betänkande, remiss – Ökad likvärdighet för elever med 
funktionhinder SOU 2007:87 
 
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Sunnadals rektorsområde 
under tiden 18 mars – 18 april 2008. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Sunnadals rektorsområde 
under tiden 25 maj – 13 juni 2008. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 2 i Sunnadals rektorsområde 
under tiden 26 maj – 26 juni 2008. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 5 i Sunnadals rektorsområde 
under tiden 25 maj – 25 juli 2008 
 
Beviljad ledighet för flicka år 8 i Sunnadals rektorsområde 
under tiden 25 maj – 25 juli 2008 
 
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Sunnadals rektorsområde 
under tiden 26 maj – 13 juni 2008 
 
Beviljad ledighet för elev år 3 i Holmsjö skola 
under tiden 30 september – 16 oktober 2008 
 
Beviljad ledighet för elev år 5 i Holmsjö skola 
under tiden 30 september – 16 oktober 2008 
 
Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjö västra  
rektorsområde den 9 juni 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 
i Jändelskolan  
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forts § 67 
 
Beviljad ledighet för elev år 7 i Rödeby samverkans- 
område under tiden 1-23 december 2008 
 
Beviljad ledighet för elev år 3 i Rödeby samverkans- 
område under tiden 1-23 december 2008 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 
i Sunnadalskolans rektorsområde under tiden 
9 maj – 13 juni 2008 
 
Inskrivning av pojke i särskola från och med 
den 20 augusti 2008. 
 
Inskrivning av flicka i särskola från och med 
den 20 augusti 2008. 
 
Inskrivning av pojke i särskola från och med 
den 20 augusti 2008. 
 
Inskrivning av pojke i särskola från och med 
den 20 augusti 2008. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_________________
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 § 68 
 Meddelanden 
 
 Kommunfullmäktige 2007.171 611 
  § 65 
  Svar på motion angående utredning av  
  ny skola i Nättraby 
 
 Kommunfullmäktige 2007.440 611 
  § 70  
  Svar på medborgarförslag om ökad   
  föräldranärvaro i skolan 
 
 Kommunstyrelsen 2008.156 299 
  § 72  
  Framställan om disposition av medel ur 
  kommunstyrelsens reserv för till-   
  gänglighetsskapande åtgärder 
 
 Kommunstyrelsen 2007.225 611 
  § 73 
  Utökning av förskoleverksamhet på   
  Hasslö 
 
 Kommunstyrelsen 2008.155 106 
  § 78 
  Förslag till nya rutiner för flaggning i  
  Karlskrona kommun 
 
 Kommunstyrelsen 2008.59 609 
  § 83 
  Yttrande över betänkandet – Skolgång för  
  barn som skall avvisas eller utvisas  
  (SOU 2007:34) 
 
 Länsrätten i Blekinge län 2005.492 291 
  Dom; laglighetsprövning enligt  
  kommunallagen (1991:900) 
 
 Myndigheten för skolutveckling 2008.66 609 
  Bidrag till sommarskola 2008 
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 forts § 68 
 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.164 290 
  Delegationsbeslut avseende godkännande  
  av livsmedelsanläggning med förbehåll, 
  Paradisets förskola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.166 290 
  Delegeringsbeslut avseende godkännande  
  av livsmedelsanläggning med förbehåll, 
  Gomorronsols förskola 
 
 Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.140 290 
  Tillsynsprotokoll för Musikgatans daghem 
 
 Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.144 290 
  Tillsynsprotokoll för Annebo förskola 
 
 Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.145 290 
  Tillsynsprotokoll för Kajutans förskola 
 
 Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.146 290 
  Tillsynsprotokoll för Backens förskola 
 
 Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.147 290 
  Tillsynsprotokoll för Gläntans förskola 
 
 Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.148 290 
  Tillsynsprotokoll för Backsippans förskola 
 
 Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.149 290 
  Tillsynsprotokoll för Gullvivans förskola 
 
 Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.151 290 
  Tillsynsprotokoll för Junibackens förskola 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.530 214 
  Yttrande angående detaljplan för Rödeby 3:1,  
  kraftvärmeanläggning, Bubbetorp 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.142 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  Stora Vörta 1:72, Nättraby 
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 forts § 68 
 
 
 Tvings skolråd 2007.384 611 
 Bettina Sörup-Madsen Skrivelse angående flytt av klass 6 till 
  Rödebyskolan 
 
 Holmsjö skolråd 2007.384 611 
  Skrivelse angående flytt av klass 6 till 
  Rödebyskolan 
 
 Namninsamling Jämjö 2007.384 611 
  Vi protesterar mot f-5 på Kyrkskolan och 
  Jändel mellan. 
 
 Jenny Lindblom 2008.8 004 
  Synpunkt inkommen angående beredskap 
  vid katastrofer 
 
 Torhamns Samhällsförening 2007.370 600 
 ordf. Ann-Charlotte Kullberg Skrivelse angående barnomsorgen i   
 Torhamn 
 
 Föräldrarepresentanter m fl 2007.384 611 
  Skrivelser inkomna till Anna Ekström (fp) 
 
 Lena Narvefors 2008.132 609 
  Skrivelse angående specialistpoolen. 
 
 Personalen på Lyckebyskolan 2007.384 611 
  Skrivelse angående skolorganisationen i  
  Lyckeby samt svar från förvaltningschef 
  Bodil Karsvall. 
 
 Sturköskolans Föräldrastyrelse Protokoll från sammanträde den 24 april   
  2008. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas  
 till protokollet. 
 ______________ 
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§ 69 
Kurser/konferenser 
 
Inga aktuella kurser eller konferenser. 
 
Birgitta Gamelius (m) var med på utbildningsdagen Mäns våld mot kvinnor den  
26 maj 2008 på Ronneby Brunn. Birgitta lämnar en kort redogörelse från 
utbildningen. 
 
Eva-Britt Dahlström (s) informerar från seminariet ”Hela människan”. 
 
Ordförande Jan-Olof Petersson (fp) samt utvecklingschef Anja Eklund ska  
den 18 juni 2008 på ett heldagars seminarium på Länsstyrelsen som handlar om 
barns psykiska hälsa. 
___________ 
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§ 70 
Övriga frågor 
 
Sommarhälsning 
Ordförande önskar barn- och ungdomsnämndens ledamöter samt barn- och 
ungdomsförvaltningens personal en skön sommar. 
Patrik Hansson (s) önskar ordförande och övriga en avkopplande ledighet. 
___________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 27 augusti 2008 
 
§ 71 Aktuell information  

  -  Betygsresultat  
  

   § 72 Förslag till budget 2009 och planer för 2010-2011 
 
   § 73 Redovisning av sparåtgärder motsvarande RUPen 2008 
 
   § 74 Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag 
    för fristående förskoleklass och fristående grundskola – Karlskrona   
    Montessorifriskola  
 
   § 75 Förslag till nytt personuppgiftsombud för barn- och ungdomsförvaltningen  
     
   § 76 Medborgarförslag – ”Vi älskar Vedebyskolan”  

 
   § 77 Delegeringsärenden 
 

  § 78 Meddelanden 
 
  § 79 Kurser/konferenser 
 
  § 80 Övriga frågor 
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Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona, lokal Freden 
 kl 08.30 – 11.25 
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1.e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (m) 
 Patrik Magnusson (m) 
 Anna Ekström (fp) 
 Pernilla Persson (c) 
 Jeanette Pettersson (s) 
 Jörgen Aronsson (s) endast föredragningen  
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andréasson (s)   

 Lisbeth Bengtsson (s) 
 Richard Jomshof (sd) 
 Åsa Gyberg Karlsson (v) 
  
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) 
 Claes Nedfors (s)  
 Ann-Louise Rosell (s) beslutssammanträdet  
  
Ersättare Emina Cejvan (m) 
 Margareta Olin Mattsson (c) 
 Ann-Louise Rosell (s) föredragningen   
 Eva Henningsson (s) 
 Siv Holmberg (s) 
 Helene Gustafsson (s) 
 Ola Svensson (sd) fr o m  § 72, kl. 08.40   
   
  
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren verksamhetschef för skola fritidshem 
 Solvig Ohlsson verksamhetschef för förskola 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Stefan Petersson chefsekonom 
 Gunilla Ingestad utredare 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera  Anna Ekström (fp) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 4 september 2008   
 
Paragrafer 71-80              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 4 september 2008. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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G Ingestad   2008.234 609 
A Eklund 
Akten    

 
 
§ 71 
Aktuell information 
 
1. Betygsresultat 2008 
 Utredare Gunilla Ingestad redovisar slutbetygen för år 9. 
 Under sommaren genomfördes, liksom tidigare år, sommarskola i svenska,  
 engelska och matematik. 
 Innan sommarskolan hade de kommunala skolorna 13,4% av eleverna som inte  
 hade godkänt i kärnämnena medan friskolorna hade 2,4% som inte var   
 godkända. Efter sommarskolan var resultatet 9,9% för de kommunala skolorna  
 och 1,8% för friskolorna. 
 I kommunen som helhet var betygsresultatet för år 9 2008 10,8% ej godkända  
 före sommarskolan och 8% efter avslutad sommarskola. Detta resultat är något 
 bättre än riksgenomsnittet. 
 Jämförelser med tidigare år redovisas. 
 
 Ordförande och övriga ledamöter framför en stor eloge till samtlig personal som 
 på olika sätt arbetar med de olika satsningarna som ger ungdomarna stöd och 
 förbättrade resultat. 
 
 Ordföranden tackar Gunilla Ingestad för presentationen. 
  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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Kommunstyrelsen 2008.233 042 
B Karsvall 
S Petersson 
Rapport 
Akten 

§72 
Förslag till budget 2009 och planer för 2010-2011 
 
Förutsättningarna 
Grundförutsättningarna för nämndernas budgetarbete i Karlskrona kommun är de 
ekonomiska ramar som tilldelats i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten för 
2009-2011 den 18 juni 2008. 
 
Nämnden skall lämna ett förslag 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.  
 
I motsats till tidigare år finns inte längre möjligheten att redovisa ett antal angelägna 
tilläggsförslag utöver tilldelad ram på särskild blankett. I de tilldelade nämndsvisa 
ramarna skall då också inrymmas konsekvenserna av de demografiskt betingade 
volymförändringarna inom olika verksamheter. 
Det är dessutom angeläget att varje nämnd sätter av ett visst ekonomiskt utrymme, en 
reserv, i sin budget som en "säkerhetsmarginal" och för att kunna upprätthålla viss 
handlingsberedskap. En sådan reserv ska uppgå till minst 1 % av nämndens netto-
kostnader. Förvaltningen planerar för att som tidigare år avsätta 0,5 % i reserv som 
säkerhetsmarginal. 
 
Förutsättningar Barn- och ungdomsnämnden 2009 
Förutsättningen inför budget 2009 med den tilldelande budgetramen är att det fattas 
cirka 16 Mkr. 
Behovet av utbyggnad av förskolan under 2009 beräknas vara ytterligare 5-6 
avdelningar, minst hälften av dessa behövs i början av året. Idag ligger nämnden nära 
gränsen för att inte klara av målet att ge föräldrar barnomsorg inom 4 månaders 
kötid, en lagstadgad rättighet som gäller för hela landet. 
Beräknad föreslagen driftskostnad för utökningen är 9,5 Mkr. I budgetdirektiven har 
nämnden fått 5 Mkr till utbyggnad av förskola. Återstår - 4,5 Mkr.  
 
Inom grundskolan ses nu en stagnation i den demografiska minskningen av det totala 
elevantalet. En ökning sker i de yngsta skolåren och i fritidshemsverksamheten som  
de närmaste åren kommer att bestå. Under 2009 räknar förvaltningen med en ökad 
kostnad för fritidshemsverksamhet på - 3 Mkr. 
 
Antalet elever som går i friskola fortsätter att öka. Flertalet friskolor ökar antalet 
elever per klass, men någon ytterligare verksamhet beräknas inte komma igång under 
2009. Kostnaden beräknas öka med - 1,5 Mkr för friskoleplacerade elever under 
2009. 
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forts § 72 
 
Under 2009 får den nya skolbussupphandlingen full effekt. Detta innebär en ökad 
kostnad på - 3 Mkr.  
 
Av 2009 års RUP:enbesparing på 12,9 Mkr har nämnden, i budgetförutsättningarna, 
fått en reducering på 3 Mkr och med den helårseffekt som finns i de besparingar som 
gjorts under 2008 klarat av att minska 2009 års kostnad med 6 Mkr. Det återstår 
alltså - 4 Mkr som måste hanteras under 2009. 
 
För att klara budgetmålet för 2009 måste verksamhetens kostnader reduceras med  
16 Mkr. Detta innebär att det behöver göras strukturella åtgärder som innebär 
reducering av lokalkostnader och effektiviseringar i verksamheten.  
  
Grundskolornas förändrade organisation till F-5 och 6-9 kommer delvis att innebära 
effektivare lösningar. Det utrymme som friläggs då 6:or flyttar kommer att ses över 
för att kunna ge utrymme för förskola eller fritidshem alternativt uppsägning vilket vi 
bedömer kan ge en besparing om ca +1 Mkr.  
Som förslag på besparing inom den icke lagstadgade verksamheten föreslås en 
avveckling av Säljö Barnkoloni i dess nuvarande form, + 1 Mkr.  
 
Ledningsorganisationen för förskola, särskola och grundskola skall ses över under 
hösten 2008. Vid en effektivare ledningsorganisation ses en möjlighet att göra en 
besparing om cirka  + 1 Mkr. 
 
Det som återstår därefter är att minska driftsbidraget för både förskola, fritidshem, 
grundskola, särskola, friskola och enskilda förskolor.  
Som förslag till att nå ett budgetförslag i balans föreslås ett minskat driftsbidrag inom 
förskolan om + 5 Mkr, inom fritidsverksamheten + 5 Mkr, inom särskolan + 0,5 Mkr 
samt inom grundskolan + 2,5 Mkr.  
 
För den utbyggnad som skett inom förskolan hittills under 2008 är de tillkommande 
helårseffekterna - 2,3 Mkr för 2009. Denna merkostnad beräknar vi kunna klara av 
inom befintligt tilldelad budget. 
 
Konsekvenser av föreslagen budget 2009 
Verksamheterna 
Den största besparingen behöver tas i verksamheterna eftersom större delen av 
tillgängliga medel är fördelade ut till dem. Förslaget innebär att det är barnomsorgen 
som denna gång får ta de största besparingarna - 5 Mkr. Det gör att förskolan 
behöver antingen öka barntätheten eller minska på personaltätheten för att klara 
denna minskning. Inom fritidshemsverksamheten innebär en besparing om - 5 Mkr 
behov av en effektivare organisation av verksamheterna och hur personalen används.  
Föreslagen besparing inom grundskolan är -2,5 Mkr och för särskolan 0,5 Mkr.  
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Ramarna 
Ramarna bygger på det kommunbidrag som tilldelats i april 2008, det vill säga den 
budget som kommunfullmäktige beslutat om för åren 2009-2011 plus de justeringar 
som sedan skett som till exempel kompensation för löneökningar etcetra fram till maj 
2008. I den ingående budgetramen har reducering gjorts, enligt tidigare beslut, med  
1 Mkr, med anledning av den tidigare demografiska minskningen inom grundskolan. 
 
Årsbudget 2008 enligt budgetläge den 30 april 2008 894 971 
Utökat RUPen beting 2009 - 7 689 
Tillskott för förskoleutbyggnad 5 000 
Ramutökning ombyggnad Rosenfeldtskolan 4 500 
Reducering av RUPen beting  2009 3 000 
Kommunbidrag 2009 899 798  
 
Budgetförslaget 
Alla ekonomiska siffror är baserade på 2008 års budgetnivå inklusive de så kallande 
tekniska ramjusteringar som gjorts eller var kända i maj 2008.  
I budgetdirektiven som omfattar 26 att-satser berörs barn- och ungdomsnämndens 
verksamheter och ekonomi endast av att-sats 4. Barn- och ungdomsnämndens ram 
utökas med 3 respektive 5 Mkr under åren 2009 och 2010 för att reducera tidigare 
ålagda sparkrav.  
 
Ekonomin 2008 
Budgeten omsluter för närvarande cirka 990 Mkr varav kommunbidraget står för 
cirka 900 Mkr.  
Bokslutet för 2007 visar en positiv avvikelse om knappt 1 % eller motsvarande  
7,3 Mkr. Resultatet skall reduceras med de 3,1 Mkr som har återbetalas till tekniska 
nämnden. 
Årets första budgetuppföljning den 28 februari 2008 samt delårsbokslut per den  
30 april visade på en balanserad budget och med en prognos på ett nollresultat. 
 
Volym- och efterfrågeförändringar 
Underlaget i budgetarbetet är en bearbetning med befolkningsprognosen som bas. 
Från och med 2009 stabiliseras elevantalet inom grundskolan år 6-16 och det sker en 
svag ökning 2010 och framåt. Den prognos som förvaltningen tagit fram för förskola 
och skolbarnsomsorg innebär att det finns ett behov av knappt 100 nya förskole-
platser våren 2009 och ytterligare ca 50 platser våren 2010. 2011 prognostiseras att 
platsbehovet ligger kvar på samma nivå som 2010 för att följande år minska något. 
Totalkostnaden för ett barn med genomsnittlig vistelsetid i förskola är 2007 112 tkr 
och den genomsnittliga kostnaden för en elev i grundskolan 71 tkr.  

 
Fristående skolor 
Bidrag lämnas till fem fristående skolor, Karlskrona Montessorifriskola, Galären, 
Svettpärlan och Musikugglan och Piggelinen i Karlskrona kommun med  
sammantaget 1184 elever.  
Utökningar planeras att ske på samtliga friskolor under budgetperioden.  
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Det innebär att det genomsnittliga elevtalet för 2009 kommer att vara ca 1300 elever, 
det vill säga 18 % av den totala grundskoleverksamheten. Prognoserna bygger dels 
på de av friskolorna själva lämnade uppgifterna samt för Karlskrona Montessori-
friskola även den ansökan som finns inlämnad till Skolverket. Förvaltningen har 
sedan reviderat friskolornas uppgifter för den slutliga prognosen. 
 
Verksamheterna 
Följande verksamheter redovisas jämte kommentarer: 
- Förskoleverksamhet 

Under 2009 och 2010 fortsätter behovet av att utöka förskoleverksamheten.  
Från 2011 prognostisera vi idag att behovet av förskoleplatser ska vara täckt och 
de följande åren därefter ser vi en svag minskning. För att nyttja resurser på ett 
optimalt sätt bör det, på sikt, arbetas med att avveckla små enheter och sträva 
efter enheter på minst fyra avdelningar.  

- Grundskoleverksamhet 
 Grundskoleverksamheten omfattar all verksamhet från förskoleklass för 
 sexåringar upp till och med år 9. Karlskrona kommun har under en följd av år 
 haft en lägre resurstilldelning per elev än genomsnittet av kommuner, såväl i 
 jämförbar storlek som generellt. I dag ligger kostnaderna för lokaler vid sidan 
 om elevbidraget. 
- Fritidshem 
 Den utvecklingsprocess som påbörjats med personalen ska följas upp och även 
 andra insatser ska prövas för att stärka och tydliggöra fritidshemmens uppdrag. 
 Fritidshemmen i Karlskrona erbjuder utöver lagstiftningens krav vistelse under 
 15 tim/vecka för barn vars föräldrar är arbetslösa vilket återigen kan bli 
 nödvändigt att ompröva utan ytterligare resurstillskott.  
- Särskola 
 Utvecklingen av grundsärskolan fortsätter. I nuläget finns grundsärskolan på  
 5 enheter och därutöver finns gymnasiesärskola på 3 enheter och särvux bildar 
 en egen enhet.  
 
Informationsteknologi 
När det gäller informationsteknologi arbetar förvaltningen bland annat med: 
- Utvecklingen av skolvalsmodulen  
- IT-verktyg som ett dokumentationshjälpmedel. 
- Inspirationsdagar för rektorerna med syftet att visa på nyttan med IT i 
 undervisningen.  
- Utbildningar typ PIM. 
- E-tjänster  
- Kostprogrammet Matilda  
 
Kostnaderna gentemot IT-enheten har ökat under 2008 och kommunikations-
kostnaderna tenderar att övervältras på förvaltningen, vilket gör att utrymmet för IT-
utveckling som stöder den pedagogiska verksamheten riskerar att komma i kläm. 
Framtida behov av trådlösa nätverk i verksamheterna kommer initialt att innebära 
ökade kommunikationskostnader under 2009 och 2010. 
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Utvecklings - förbättringsarbete 
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter förutsätter långsiktiga och uthålliga 
strategier för utvecklingen. Den skolplan som gäller från hösten 2007, har särskilda 
prioriteringar för utveckling, som ger direktiv för verksamheternas arbete.  
I dessa ingår bland annat: 
- Det systematiska kvalitetsarbetet, hälsa, arbetsmiljö och kunskap.  
- ”K2 – kunskap och kvalitet”, gäller kvalitetsutveckling, bedömningskunskap, 
 IUP, åtgärdsprogram, inkludering och alla delar ska utvecklas till en helhet.  
 
Kvalitetsarbetet 
Förvaltningsgemensamma strukturer och initiativ i form av kvalitetsutvärderingar, 
benchmarking och förbättringsåtgärder fortsätter.  
Som ett led i att bevaka likvärdigheten i kommunens betygsresultat, ser vi framöver 
ett behov av ett bredare perspektiv på betygsuppföljningen, där det förutom de tre 
kärnämnena också ska belysa övriga ämnen.   
- Modersmålsstödet i både förskolan och den obligatoriska skolan behöver 

utvecklas.  
- En gemensam satsning för samtliga rektorsområden kring `Läs och skriv- 

utveckling`  
- Redan påbörjade satsningar för ökad måluppfyllelse inom matematik och 
 naturvetenskap ska fortsätta .  
- Ett gemensamt uppdrag för samtliga verksamheter, är att ge de barn och elever 
 som tillfälligt eller mer varaktigt har behov av mer stöd än andra, adekvat hjälp.  
 
I förvaltningens årliga kvalitetsredovisning för 2007 pekas följande områden ut som 
prioriterade förbättringsområden: 
-  Kunskapsbedömningar för alla skolår, i alla ämnen. Till detta krävs ytterligare  
 anpassning av lärande och utveckling till individuella förutsättningar. Vi ser  
 också behovet av att samarbeta med gymnasieskolorna i dessa frågor. 
- En utmanande uppgift för personalen i förskolor och fritidshem blir att involvera 
 föräldrarna än mer i frågan om verksamheternas mål och innehåll. 
- De kompetensinsatser som påbörjats med PIM utbildningar, bör leda till ett 
 nyttjande av kunskaperna i den vardagliga lärandesituationen. 
 
Personal 
-  Fortsatt satsning på sänkta sjuktal 
- Rehabiliteringskedja i sjukförsäkringen, nya regler from 1 juli 2008 
- Rekrytering, personalförsörjning och fortbildning 
- Lärarlyftet 
 
Verksamhetsmål av större ekonomisk betydelse 
Fullmäktige i Karlskrona kommun har beslutat om följande mål för barn- och 
ungdomsnämndens verksamhet. 
- Alla barn i förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader 
 från ansökningsdatum. 
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- Andelen elever i år 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall 
 2008  ha ökat från 89 % (2007) till 91 %, vilket är genomsnittet för 
 gruppen ” större städer ”. För åren 2009 och 2010 skall andelen fortsätta öka till 
 93 % respektive 95 % för att långsiktigt nå 100 %. 
 
Planer 2010-2011 
Under de närmsta åren kommer en fortsättning av utbyggd förskola behövas.  
Plats på förskola är av största betydelse för de unga familjer som är målgruppen för 
ett fortsatt växande Karlskrona.  
Kontaktplats i förskolan har beslutats och kommer att införas från hösten 2008. 
Fortsatt arbete med att lokalanpassa all verksamhet måste ske.  
Kunskapsmålet för grundskolans elever är även under kommande år av högsta 
prioritet. 
Elevernas skolval är helt avgörande för volymen av verksamheten på de olika 
skolorna, kommunala liksom friskolor. Alla skolor behöver arbeta med att finna 
former för marknadsföring.  
 
Vårdnadsbidrag är under uppbyggnad i landet. Det som framgår i dagsläget är att 
vårdnadsbidraget innebär en ökad kostnad för de kommuner som infört detta. Det har 
inte hittills visat sig ha några större effekter på efterfrågan på barnomsorg. Samtidigt 
föreslår regeringen bland annat obligatoriskt förskola från 3 år vilket kommer att 
påverka hur förskolans verksamhet kommer att se ut framöver och hur den kommer 
att finansieras. Under 2009 räknar förvaltningen med att  kunna ta ställning till både 
vårdnadsbidrag och obligatorisk förskola från 3 år.  
 
Kommunens gemensamma satsning på serviceförvaltning som är på gång kommer 
att innebära stora förändringar för alla förvaltningar och kanske allra mest för barn- 
och ungdomsförvaltningen.  
När det gäller personalsituationen ses redan nu tecken på att förvaltningen har något 
för många anställda i förhållande till verksamhetens omfattning på grundskolan.  
För förskolan ses ett fortsatt behov av att anställa förskollärare. 
Under planeringsperioden kommer det att finnas ett antal uppdrag som innebär att 
skolor och skolområden kommer att förändras. Det som ligger närmast till är den 
pågående översynen av skolorganisationen inom Lyckebyområdet. Förvaltningen har 
uppdraget att utreda förutsättningarna för Tullskolans framtida placering och räknar 
även med att få ett uppdrag vad gäller satsningar på Holmsjö skola.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningens förslag till budget för 2009 förutsätter en budget i balans 2008. 
Budgeten innebär fortsatt utbyggnad av förskolan för att möta den efterfrågan som 
redan finns och den efterfrågan som förväntas komma. 
I övrigt präglas budgeten av en åtstramning av hela verksamhetsområdet 
motsvarande 16 Mkr. Detta kommer att få konsekvens för alla verksamheter både 
kommunala och fristående och att verksamhetseffektiviseringar måste genomföras. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och Ungdomsnämnden förslås besluta  
 
att  godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2009 
 och planer för 2010-2011.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
nämndens augustisammanträde. 
----------------- 
 
Yrkanden 
Jeanette Petersson (s), meddelar att s-gruppen, Eva-Britt Dahlström (s),  
Roland Andreásson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Claes Nedfors (s), Ann-Louise Rosell 
(s), samt vänsterpartiet Åsa Gyberg Karlsson (v) inte kommer att delta i dagens 
beslut och överlämnar en skriftlig röstförklaring.  
Richard Jomshof (sd) meddelar att han inte kommer att delta i dagens beslut. 
 
Proposition 
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker att  röstförklaringen får bifogas protokollet, 
protokollbilaga 1. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att  godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2009 
 och planer för 2010-2011.  
_____________ 
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Kommunstyrelsen  2007.306 042   
B Karsvall 
S Petersson 
Akten 
  
 § 73 
   Redovisning av sparåtgärder motsvarande RUPen 2008 
 

I samband med budget för 2008 och planer för 2009 och 2010 beslutades det om ett 
sparbeting av fullmäktige till Barn- och ungdomsnämnden i form av resultat- 
förbättrande åtgärder, RUPen, 5,2 Mkr. Barn- och ungdomsnämnden valde att ge 
förvaltningen i uppdrag att senast vid delårsbokslutet 2008 återkomma med förslag 
till dessa besparingar. Löpande under 2008 har förvaltningen återkommit med förslag 
och några är sedan tidigare redan beslutade.   
 
Nedan redovisas förvaltningens förslag till sparåtgärder för 2008. 
 
Beslutade sparåtgärder 
Fritids 15-timmarsbarn 1 Mkr  
Barn och ungdomsnämnden har redan tagit beslut om förändra rätten för  
föräldralediga att lämna sina barn på fritidshem upp till 15 timmar i veckan.  
Åtgärden genererar enligt förvaltningens uträkning 1 Mkr för 2008.  
 
Backaboskolan 0,8 Mkr 
Stängning av Backaboskolan från och med höstterminen beräknas ge 
en minskning av kostnaderna 2008 med 0,75 Mkr.   
 
Nattis 0,4 Mkr 
Förändring av ”nattis verksamheten” vilket innebär att nattis från och med den  
1 augusti 2008 innebär en kostnadsminskning för 2008 med 0,4 Mkr.   
 
Lokalhyra extern förhyrare 0,1 Mkr 
Förvaltningen föreslår i aktuellt ärende att hyresnivåerna för terminsvis uthyrning  
av specialsalar till t ex de fristående skolorna skall höjas. Gjord beräkningen för  
2008 visar på en intäktsförstärkning motsvarande 0,1 Mkr.   
 
Förslag på ytterligare sparåtgärder 
Organisationsförändring 0,3 Mkr 
En förändrad organisation centralt på barn- och ungdomskontoret vilket innebär 
Tjänsten som centralt placerad rektor dras in från och med höstterminen samt 
Pensionsavgång avseende ekonomiassistent/FtB-samordnare innebär  
en kostnadsminskning motsvarande 0,3 Mkr 2008.  
 
EU-medel 1,7 Mkr 
Slutredovisningen av EU:s mål 3 projekt som genomfördes under 2006 
har dröjt från EU och utbetalningen från AMS kom nu under maj 2008.  
Kostnaderna för nämnden har redan redovisats i 2006 år resultat vilket  
innebär att hela beloppet kan användas för att täcka delar av betinget.          
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Resurstilldelning vissa dagbarnvårdare 0,2 Mkr 
I dag bedrivs viss del av familjedaghemsverksamheten inte i hemmet.  
Ett flertal av ” dagmammorna ” träffas varje dag i lokal dels för att utbyta 
erfarenheter men också för att kunna hantera sin 40-timmarsvecka. Förvaltningen vill 
likställa dessa dagmammor med förskola i resurstilldelningen med hänvisning till att 
den del av omkostnadsersättningen som är ämnad att vara till slitage i hemmet inte 
behöver betalas ut. Beräknad besparing resursfördelningsmässigt beräknas bli 0,2 
Mkr.      
 
Specialistpool 0,2 Mkr 
När bemanningsteamet startades upp inrättades det även en sk resurspool som 
Skulle vara dels vanlig erfaren vikarie och dels skulle kunna vara behjälplig i 
samband med uppstart av ny förskola men även vid t ex problem inom någon enhet. 
För detta ändamål avsattes ca 0,6 Mkr av centrala pengar och rektorsområdena 
belastades vid nyttjande av denna pool med enbart personens lönekostnader. 
Förslaget innebär att dessa 0,6 Mkr räknas in i RUPen och rektorsområdena i 
fortsättningen skall stå för den merkostnad som denna erfarna pool kostar och 
resurspoolen blir därmed helt intäktsfinansierad.  
 
Verksamhet 470 0,2 Mkr 
Vid genomgång av verksamhet 470 kan vi konstatera att det finns en viss 
överbudgetering inom t ex kommunikationskostnader inom IT och IT – utbildning 
för kostpersonal. 
 
Karlskrona kompetenscentrum 0,3 Mkr 
När Karlskrona kompetenscentrum 2008-07-01 övergår från att vara ett projekt till 
att bli en permanent verksamhet så innebär detta att kostnaderna för KKC skall 
fördelas på alla förvaltningar i Karlskrona kommun. Det innebär att Barn- och 
ungdomsnämndens kostnader för denna verksamhet kommer att för 2008 bli  
0,3 Mkr lägre än budgeterat. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
nämndens augustisammanträde. 
----------------- 

 
 Jeanette Petersson (s) och Åsa Gyberg Karlsson (v) påpekar att ärendet saknar 
 beslutsatt-sats och därför kan inte beslut fattas. 
 
 Ajournering 
 Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Tjänstemännen skriver en att-sats 
 till beslutet. 
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 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
 att  godkänna förvaltningens förslag gällande åtgärder motsvarande RUPen- 
   besparingar 2008 med totalt 5,2 Mkr. 
 
 Yrkanden 

Jeanette Petersson (s), meddelar att s-gruppen, Eva-Britt Dahlström (s),  
Roland Andreásson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Claes Nedfors (s), Ann-Louise Rosell 
(s), de inte kommer att delta i dagens beslut. 
Åsa Gyberg Karlsson (v) meddelar att hon inte kommer att delta i dagens beslut. 
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

 att  godkänna förvaltningens förslag gällande åtgärder motsvarande RUPen- 
   besparingar 2008 med totalt 5,2 Mkr. 
 ___________ 
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Skolverket   2008.122 631   
Karlskrona Montessorifriskola AB 
A Ottosson 
Akten 
 
 § 74 
 Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för 
 fristående förskoleklass och fristående grundskola – Karlskrona 
 Montessorifriskola AB 
 

Karlskrona Montessorifriskola AB ansöker hos Skolverket om godkännande av och 
rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och en fristående grundskola i 
Karlskrona kommun från och med läsåret 2009/2010. Skolans namn ska vara 
Karlskrona Språkskola och ha en tydlig inriktning på språk i alla dess former. 

Karlskrona Montessorifriskola AB bedriver sedan tidigare förskoleklass och 
grundskola utifrån montessoripedagogiken.  

 
Barn- och ungdomsförvaltningen har inte haft några överläggningar med Karlskrona 
Montessorifriskola AB om att starta skola. Inga aktuella planer finns för att starta 
eller bygga nya F-9-skolor i kommunen. Situationen är istället sådan att delar av de 
kommunala skolorna måste reduceras, vilket bland annat ger längre skolväg för vissa 
elever.  
Karlskrona kommuns framtida behov av skolenheter är i dagsläget inte preciserat, 
men den kraftiga utbyggnaden av friskolor gör att det inte finns underlag för fler 
skolor inom överskådlig framtid. Om utbyggnad och tillflyttning till Karlskrona 
kommun utvecklas mer än idag kan fler skolor behövas, men detta ligger sannolikt 
fem till tio år framåt i tiden. 
 
Kommunen har idag problem med bärigheten för de två kommunala 7-9-skolor som 
finns i centrala Karlskrona. Elevunderlaget till dessa har minskat dels på  grund av 
friskoleetableringar dels på grund av minskat elevunderlag. Även för åren F-5 har 
elevunderlaget minskat i de kommunala skolorna. De ”olönsamma” enheterna 
påverkar så att alla kommunala såväl som fristående enheter får räkna med minskade 
resurser för sin verksamhet redan kommande budgetår. 
 
Långtgående diskussioner har förts om reducering av skolenheter. För att kunna 
vidmakthålla en god och likvärdig skolverksamhet i hela kommunen har inte 
reduceringar kunnat genomföras i den omfattning som krävs. Detta ger betydande 
ekonomiska konsekvenser som påverkar all verksamhet inom barn- och ungdoms-
nämndens ansvarsområde. 
 
Friskolorna i kommunen är huvudsakligen etablerade i centrala Karlskrona. Det är av 
yttersta vikt att valfrihet och tillgänglighet till skolor inte enbart erbjuds elever som 
bor i centrala Karlskrona och dess omedelbara närhet.  
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Den F-9 skola som Karlskrona Montessorifriskola AB ansöker om att starta ska ha 
inriktningen språk, vilket är ett område som kommunens förskolor, skolor och 
fritidshem särskilt uppmärksammar och arbetar med på olika sätt. Etablering av  
Karlskrona Språkskola tillför inte något som inte redan finns i utbildningsutbudet i 
Karlskronas skolor. 
 
Eftersom kommunen inte har behov av nya skolor under överskådlig tid 
inaktualiseras sökandes avsikt att starta skola i samråd med kommunens ledning för 
att möta eventuella behov. Mot bakgrund av detta, de ekonomiska konsekvenser som 
redovisas, av att etablering av Karskrona Språkskola inte tillför något nytt i 
utbildningsutbudet samt att sökande inte redovisar var skolan ska lokaliseras 
föreslås att barn- och ungdomsnämnden avstyrker att inkommen ansökan beviljas av 
Skolverket. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

 
att   till Skolverket lämna yttrande om att inte godkänna Karlskrona Språkskola som 
 en fristående skola i Karlskrona kommun. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt förslaget. 
----------------- 
 
Yrkanden 
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
Åsa Gyberg Karlsson (v) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
Johan Elofsson (m) och Birgitta Gamelius (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

 
att   till Skolverket lämna yttrande om att inte godkänna Karlskrona Språkskola som 
 en fristående skola i Karlskrona kommun. 
____________ 
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Datainspektionen   2008.230 005  
H Lindgren 
A Karlsson 
Akten 
 
 § 75 
 Förslag till nytt personuppgiftsombud för barn- och ungdomsförvaltningen 
 

Med anledning av barn- och ungdomsförvaltningens nya organisation som trädde i 
kraft den 1 augusti 2008 är uppgiften som personuppgiftsombud, PUL-ombud, en 
uppgift som behöver fördelas annorlunda.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta: 
 
att utse Anders E Karlsson till nytt personuppgiftsombud från och med den 1 
september 2008. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt förslaget. 

 ------------- 
 
 Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
 Beslut 

Barn och ungdomsnämnden beslutar: 
 
att  utse Anders E Karlsson till nytt personuppgiftsombud från och med den  
       1 september 2008. 
_____________ 
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Kommunfullmäktige  2007.512 611   
H Lindgren 
Akten 

 
 
§ 76 
Medborgarförslag – ”Alla älskar Vedebyskolan” 
 
I samband med lokalbehovsutredningen hösten 2007 inkom flertalet synpunkter på 
olika sätt som hanterades och besvarades. Den 21 november inkom synpunkter kring 
Vedebyskolans framtid kopplat till utredningen.. 
 
Förslagsställaren ställer sig emot utredningens tankar att lägga ned Vedebyskolan 
och skapa ett flertal f-9 skolor i Lyckebyområdet. Som alternativ till nedläggning ser 
förslagsställaren endast alternativen att behålla Vedebyskolan och utveckla den som 
en 6-9 skola alternativt etablera en ny kommunal 6-9 skola i närområdet. 
 
När besluten kring lokalbehovsutredningen togs den 6 december 2007 valdes att 
utredningen kring Lyckebyområdets framtid skulle plockas ut och beredas 
ytterligare. Det som skett sedan dess är att Karlskrona kommuns skolor arbetar mot 
en indelning och inriktning på f-5 respektive 6-9 skolor. I dagsläget finns inga planer 
på något annat än att utveckla Vedebyskolan som en 6-9 skola i linje med 
förslagsställarens önskemål. 
 

 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
 att   föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat. 

 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt förslaget. 

 ------------- 
 

 Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
 Beslut 

Barn och ungdomsnämnden beslutar: 
 

 att   föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat. 
____________ 
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§ 77 
Delegeringsärenden 
 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Förordnade som vik rektor 30%  vid särskolan under tiden   2008.13 023 
14 augusti 2008 till och med den 19 december 2008. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor 30%   2008.5 024 
vid särskolan under tiden 14 augusti 2008 till och med  
den 19 december 2008. 
 
Beslut om förkortad uppsägningstid för rektor.  2008.162 023 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnings-  2008.5 024 
ansvarig för skolsköterskor under tiden 1 september 2008 
till och med den 31 augusti 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för arbete som vik rektorsassistent   2008.5 024 
50% i Lyckeby rektorsområde under tiden 11 augusti 2008  
till och med den 31 oktober 2008. 
 
Beslut om lönetillägg för arbete med särskilt stöd till elev/  2008.5 024 
elever vid Vedebyskolan under tiden 19 augusti till och 
med den 31 december 2008. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som IT-kontakt  2008.5 024 
vid Wämö rektorsområde under tiden 1-19 augusti 2008. 
 
Beslut om lönetillägg för arbete som ledningsresurs 50%  2008.5 024 
vid Vedeby rektorsområde under tiden 1 augusti till och  
med den 31 december 2008. 
 
Beslut om lönetillägg för arbete som IT-pedagog i Nättraby 2008.5 024 
rektorsområde under tiden 13 augusti 2008 till och med 
den 31 mars 2009. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som schema-  2008.5 024 
samordnare vid Wämöskolan under tiden 1-31 augusti 2008. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg som platsansvarig för   2008.5 024 
verksamheterna på Aspö skola under tiden 20 juni  2008 
till och med den 21 juni 2009. 
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forts § 77 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg  för uppdrag som utvecklings- 2008.5 024 
ledare vid Nättrabyskolan under tiden 23 juni 2008 
till och med den 21 juni 2009. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2008.5 024 
ledare vid Nättrabyskolan under tiden 1 juli 2008 till 
och med den 30 juni 2009. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare  2008.5 024 
vid Gulmyrans förskola under tiden 1 juli till och med  
den 31 augusti 2008. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för planerings- och schema-  2008.5 024 
arbeten vid Tullskolan under tiden 1 juli till och med 
den 31 december 2008. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig  2008.5 024 
ledningsresurs 20% vid Sunnadals samverkansområde 
under tiden 1 juli till och med den 31 december 2008. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som   2008.5 024  
rektorsassistent/ledningsresurs 20% vid Rosenholms förskola 
under tiden 1 augusti till och med den 31 december 2008. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2008.5 024 
ledare vid Nättrabyskolan under tiden 1 juli 2008 till och  
med den 30 juni 2009. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som sam-  2008.5 024 
ordningsansvarig för IT inom Lyckeby samverkansområde 
under tiden 1 juli till och med den 31 december 2008. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2008.5 024 
ledare vid Nättrabyskolan under tiden 1 juli 2008 till och  
med den 30 juni 2009. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig  2008.5 024 
ledningsresurs 20% vid Nättraby samverkansområde under 
tiden 1 juli till och med den 31 december 2008. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för särskilt elevuppdrag vid  2008.5 024 
Vedebyskolan under tiden 1 juli till och med den 31 december 
2008. 
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Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare  2008.5 024 
vid Vedebyskolan under tiden 1 juli till och med den 
31 december 2008. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som samordnare vid  2008.5 024 
Kronotorps förskola under tiden 1 augusti 2008 till och med 
den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som rektorsassistent  2008.5 024 
75% i Trossö samverkansområde under tiden 1 juni till och  
med den 31 augusti 2008. Detta ersätter tidigare beslut 
daterat den 7 januari 2008. 
 
Beslut enligt delegationsordningen 8.1.3  S2008.197 606 
Ansökan om barnomsorg nattetid – sekretess. 
Beslutet gäller från och med den 21 juli 2008 till ärendet 
ånyo prövas, dock längst till och med den 31 december 2008. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 Wämö rektors- 
område under tiden 1 mars till och med den 14 april 2008. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Vedeby rektors- 
område under tiden 8 april till och med den 13 juni 2008. 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 3 i Spandelstorps rektors- 
område under tiden 3-25 september 2008. 
 
Inskrivning av pojke i särskola från och med den   2008/8012 
20 augusti 2008. 
 
Inskrivning av flicka i särskola från och med den   2008/8007 
20 augusti 2008. 
 
Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
 
Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
 
Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
 
Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
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Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
 
Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
 
Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
 
Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
 
Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
 
Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
 
Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
 
Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
 
Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med   2008/8005 
den 20 augusti 2008.   
 
Beviljad ledighet för pojke i förskoleklass i Wämö rektorsområde 
under tiden 20 augusti till och med den 10 september 2008. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_________________
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 § 78 
 Meddelanden 
 
 Kommunfullmäktige 2008.186 102 
  § 77 
  Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
 Kommunfullmäktige 2008.187 041 
  § 84  
  Förslag på budgetdirektiv 2009 och   
  planer för 2010-2011 
 
 Kommunfullmäktige 2007.306 042 
  § 85  
  Delårsrapport per den 30 april 2008 
 
 Kommunfullmäktige 2007.439 611 
  § 87 
  Svar på medborgarförslag om att Sturkö- 
  skolan marknadsförs i hela kommunen 
 
 Kommunstyrelsen 2007.306 042 
  § 135 
  Budgetuppföljning per den 31 maj 2008 
 
 Kommunstyrelsens 2008.176 617 
 arbetsutskott § 57 
  Förslag till ändrad organisatorisk till-   
  hörighet gymnasiesärskola och särvux 
 
 Skolverket 2007.365 027 
  Stadsbidrag till lärarfortbildning våren 2008 
 
 Länsrätten i Stockholms län 2007.115 631 
  Dom; Rätt till bidrag för fristående   
  grundskola enligt skollagen (1985:1100) 
 
 Länsrätten i Stockholms län 2007.122 631 
  Dom; Rätt till bidrag för fristående   
  grundskola enligt skollagen (1985:1100) 
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 forts § 78 
 
 Kommunledningsförvaltningen 2008.218 004 
  Genomförandeplan för att digitalisera  
  kommunkoncernens ärenden 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.1 289 
  Beslut på anmälan beträffande    
  uteverksamhet Skogsgläntans förskola,   
  Nättraby 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.1 289 
  Beslut på anmälan beträffande    
  uteverksamhet Sagolundens förskola,  
  Spandelstorp 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.180 291 
  Omgodkännande av livsmedelsanläggning, 
  Frilevstads skola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.181 291 
  Omgodkännande av livsmedelsanläggning, 
  Fågelmara skola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.184 290 
  Delegationsbeslut; Registrering av   
  livsmedelsanläggning, Sagolundens   
  naturförskola 
 
 Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.196 291 
  Tillsynsprotokoll för Solbackaskolan 
 
 Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.201 291 
  Tillsynsprotokoll för Nättrabyskolan 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.143 212  
  Yttrande angående fördjupning av  
  översiktsplan, Rosenholm 
  
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.385 214 
  Yttrande angående detaljplan för Västra 
  Nättraby 6:17, handel och kontor 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.159 214 
  Yttrande angående ändring av detaljplan 
  för Torstäva 5:4, Trummenäs 
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 forts § 78 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.168 214 
  Yttrande angående detaljplan för    
  Gängletorp 14:27, Trummenäs 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.172 214 
  Yttrande angående ändring för Hemmet 23 f d Jysk 
     
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.189 214 
  Yttrande angående detaljplan för Mjövik   
  1:3, villabebyggelse  
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.190 214 
  Yttrande angående detaljplan för  Torstäva  
  13:25, Trummenäs 
 
 Peter Sunnanek 2008.162 023 
  Uppsägning av tjänst 
 
 Barn- och ungdomsnämndens 2008.165 023 
 presidie § 1 
  Tillsättning av rektorstjänst, Jämjö sam- 
  verkansområde 
 
 NKC Nättrabyskolan 2007.385 214 
  Synpunkter på detaljplan för Västra   
  Nättraby 6:17 m fl, tillfälle 2 
 
 Piggelinen 2006.166 631 
  Svar på tillsynsrapport 
 
 Till Torhamns Samhällsförening 2007.370 600 
 Ordf Ann-Charlotte Kullberg Svar på skrivelse ”Angående barnomsorg 
  i Torhamn” 
 
 Marit Olsson 2007.188 046 
 Rödebyskolan Redovisning av utbetalt resebidrag.  
  Studiebesök på Skogstorpsskolan i  Varberg. 
   
 Nils-Erik Hansson Reserapport angående beviljat bidrag får 
 SO-lärare Rödebyskolan Karlskrona skolväsendes samfond för  
  lärare. Studieresa till Iowa, USA 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas  
 till protokollet. 
 ______________ 
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§ 79 
Kurser/konferenser 
 
JURARK håller en utbildning i ”Nämnd med specialreglerad verksamhet – från 
inkommet ärende till arkivering. Effektiva rutiner, krav på handläggning och 
beslutsfattande. Utbildningen hålls i Växjö den 7 oktober 2008. 
Ledamöter som är intresserade att deltaga anmäler sitt intresse snarast till 
nämndsekreterare Eva Karlsson. 
___________ 
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§ 80 
Övriga frågor 
 
Åsa Gyberg Karlsson (v) ställer frågan om hur man ute i verksamheten sparar 
fotografier på barnen. Hur säkrar man upp så att inga fotografier finns i datorernas 
hårddiskar.  
Ordförande lovar återkomma med svar på denna fråga. 
___________ 



Bilaga 1 

Vänsterpartiet 

Karlskrona i augusti 2008 

Röstförklaring 

Barn och ungdomsnämndens förslag till budget för 2009 samt planer 

för 2010-2011 

När kommunfullmäktige i juni 2008 behandlade budgetdirektiven för 2009 samt planerna för 
2010-2011 presenterade socialdemokraterna och vänsterpartiet ett eget förslag "Det finns en 
annan väg". Vårt förslag till budgetdirektiv röstades ner i den avgörande voteringen. 

Vårt förslag, "Det finns en annan väg", bygger i allt väsentligt på det budgetförslag vi 
lämnande i november 2007. Det innebär bland annat att vi fortsatt avvisar den metod med så 
kallade Rationaliserande Utvecklingsprogram (RUP) som en majoritet i kommunfullmäktige 
beslutat om. Huvudskälet till detta är att vi inte anser att det är ett ansvarsfullt och hållbart sätt 
att budgetera på. Dagens situation visar med all tydlighet detta. Vi valde istället att definiera 
våra besparingar samt att föreslå ett utökat uttag från våra kommunala bolag som går med 
stora vinster. 

Eftersom vi har så helt olika och ingångsvärden i arbetet budgetarbetet samt att prognoserna 
för nänmderna ser så osäkra ut kommer vi att vänta till höstens budgetberedning med att 
presentera ett fullständigt budgetförslag. 

Vi kommer aldrig att medverka till en budget som balanseras med lösa antaganden och 
odefinierade besparingar av kommunal verksamhet. Så länge den styrande minoriteten 
fortsätter att använda den tekniken får de klara sig på egen hand och ta det fulla ansvaret sin 
egenvalda politik. 

De prioriteringar som vi gjorde i budgeten 2008 är också de prioriteringar som vi kommer att 
ha även för 2009 och framåt. Eftersom vi har samma summa statsbidrag och skatteintäkter har 
vi inte mer pengar att budgetera med i utgångsläget. För oss handlar det istället om att göra 
tydliga politiska prioriteringar i koncernens verksamhet. Dessa kommer vi att göra i det 



balanserade budgetförslag vi lägger senare i höst. Det kommer att bygga på att vi vill utveckla 
ett hållbart Karlskrona såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt Ett tydligt barn- och 
jämställdhetsperspektiv kommer att utmärka vårt budgetförslag. 

Med hänvisning till ovanstående avstår socialdemokraterna och vänsterpartiet från att 
delta i beslutet om Barn- och ungdomsnämndens budget för 2009 samt planer för 2010 
och 2011. 

För socialdemokraterna För vänsterpartiet 

Jeanette Petersson Åsa Gyberg Karlsson 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 24 september 2008 
 
§ 81 Aktuell information  

- Redovisning av nyckeltal tertial 2 2008 
- Kvalitetsgranskning av likabehandlingsplaner 
- Resursskolan  

  
   § 82 Delårsbokslut januari – augusti 2008 
 
   § 83 Remiss – Legitimation och skärpta behörighetsregler SOU 2008:52 
 
   § 84 Lokalhyra för externa förhyrare 
 
   § 85 Delegeringsärenden 
 

  § 86 Meddelanden 
 
  § 87 Kurser/konferenser 
 
  § 88 Övriga frågor 

- Rödeby f-5 och 6-9 
- Hälsning till Tvings skola 
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Plats och tid Gullberna Park, Karlskrona Kompetenscenter, lokal Oscarsvärn 
 kl 08.30 – 11.55 
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1:e vice ordförande 
 Patrik Hansson (s) 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (m) 
 Patrik Magnusson (m) 
 Anna Ekström (fp) 
 Thomas Brindefalk-Knutsson (kd) 
 Jeanette Pettersson (s) 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andréasson (s)   

 Lisbeth Bengtsson (s) t o m § 81 

 Richard Jomshof (sd)  
 Åsa Gyberg Karlsson (v) 
  
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) 
 Eva Henningsson (s)  

 Bo Svensson (s) fr o m § 82 
  
Ersättare Emina Cejvan (m) 
 Julie Mostert (m) 
 Margareta Olin Mattsson (c) 
 Bo Svensson (s) t o m § 81 
 Siv Holmberg (s) 
 Helene Gustafsson (s) 
 Ola Svensson (sd)   
   
  
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren verksamhetschef för skola fritidshem 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Stefan Petersson chefsekonom 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Hanna Olausson personalsekreterare 
 Tomas Hall rektor Resursskolan 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera  Eva-Britt Dahlström (s) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 29 september 2008   
 
Paragrafer 81-88              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 30 september 2008. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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L Dehlin  2008.152 026  
Akten   

 
 
 
§ 81 
Aktuell information 
 
1. Redovisning av nyckeltal tertial 2 2008 

Lena Dehlin, personalsekreterare, redovisar nyckeltalen för barn- och 
ungdomsförvaltnngen, tertial 2 2008. 
 
Redovisningen visar: 
- Antal tillsvidareanställda, månadsavlönade 
- Antal visstidsanställda, månadsavlönade 
- Årsarbetare tillsvidareanställda, månadsavlönade 
- Årsarbetare visstidsanställda, månadsavlönade 
- Timanställda, arbetad tid i årsarbetare 
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
- Övertid/fyllnadstid, timmar/anställd 
- Sjuklön per anställd/kön 
- Sjukdagar per anställd/ålder 
- Sjukdagar per anställd/frånvarointervall 
- Frisknärvaro i procent (högst 5 sjukdagar under mätperioden) 
 
Förvaltningen har sammanlagt 1800 tillsvidareanställda som är månadsavlönade 
och 168 med visstidsanställning som är månadsavlönade. 
Tillsvidareanställningen ligger lika som 2007 men visstidsanställningen har 
minskat jämfört med 2007. 
Omräknat i årsarbetare har förvaltningen 66,7 timanställda, samma antal som 
året innan. 
Den genomsnittliga sysselsättningen är 94,01 %. 
Sjukdagar per anställd har minskat, 16,11 dagar jämfört med 17,19 dagar 2007. 
Frisknärvaron är 67,65 %. 
I redovisningen görs jämförelser mellan åren 2006, 2007 och 2008 samt mellan 
män och kvinnor. 

   
  Ordförande tackar Lena Dehlin för presentationen. 

  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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forts § 81 2008.271 609 
  
 

A Eklund 2.    Kvalitetsgranskning av likabehandlingsplaner 
A Ottosson  Anita Ottosson, pedagogisk samordnare, Torun Thern, psykolog samt  
Resurscentrum  Gunilla Ingestad, utredare har tillsammans granskat 23 likabehandlingsplaner  
Akten  från våra verksamheter. De flesta av planerna omfattar fler än en enhet. 
 
  Granskningen visar att det finns flera styrkor i planerna. Planerna innehåller ett 
  uttalat förhållningssätt/en vision som markerar förskolans/skolans inställning  
  gällande likabehandlingsarbetet. Det finns beskrivet hur arbetet för att upptäcka, 
  utreda och åtgärda trakasserier och annan kränkande behandling bedrivs. I   
  planerna redovisas rutiner för dokumentation av kränkningar, utredningar samt  
  åtgärder och eventuell uppföljning. 
 
  Utveckling behöver ske på några punkter. Kartläggning saknas av verksamheten  
  och de behov som finns. Konkreta mål saknas i de flesta planerna liksom   
  åtgärder kopplade till de specifika diskrimineringsgrunderna. 
  Beskrivning av rutiner för den årliga utvärderingen saknas i fler än hälften av  
  planerna. 
 
  De brister som finns kan till stor del härledas till att kravet på likabehandlings- 
  plan är en relativ ny företeelse, formaliseringen av arbetet med värdegrunden  
  är ny och ovan. 
  Förutom material erbjuds enskilt stöd till rektorerna för utformning av  
  likabehandlingsplaner. 
 
  Intentionen bakom styrdokumenten LPO 04 ”Skolan ska främja förståelse för  
  andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska utsättas för mobbing,  
  diskriminering eller någon form av kränkande särbehandling i eller på väg 
  till eller från skolan. Elever/barn och personal ska mötas av respekt för sin  
  person och sitt arbete.” 
 
  Likabehandlingslagen – lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande  
  behandling av barn och elever (2006:67) – stärker och förtydligar skolan ansvar. 
  -  Det ska finnas en likabehandlingsplan för varje verksamhet. 
  -  Planen skall främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,   
      religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning 
      samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. 
  -  Planerade åtgärder ska redovisas. 
  -  Planen ska följas upp och ses över varje år. 
  -  Barnen/eleverna skall delta i arbetet med planen. 
 
  Ordförande tackar Anja Ekund, kvalitetschef och Anita Ottosson, pedagogisk 
  samordnare för redovisningen. 
 

 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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T Hall 3. Resursskolan 
A Eklund  Tomas Hall, rektor för Resursskolan informerar om resursskolans uppdrag och 
  verksamhet.  

 Genom att utveckla kognitiva modeller (individuellt och i grupp) erbjuder 
 Resursskolan en alternativ lärandemiljö samt skapar trygghet och tillit. Skolan  
 strävar efter att motivera eleverna till fortsatta studier och ansvarstagande. 
 Resursskolan har ansvaret för att tillrättalägga undervisning för eleven efter  
 elevens speciella förutsättningar, behov och önskemål. 
 Hemskolan har det formella ansvaret enligt skollagen för eleven under vistelsen 
 i Resursskolan. 
 
 Resursskolan består av två skolenheter:  
 -  Fyruddens skola som är en grundskola, åk 4-6 har tio elevplatser och fyra    
    anställda. 
 -  Amiralitetsskolan som är en grundskola, åk 7-9, tio elevplatser och fyra 
    anställda. 
 
 Eleverna återgår till hemskola eller annan grundskola när det är dags att 
 slussas ut från Resursskolan. Ska eleven vidare till gymnasiet står valet mellan  
 nationellt program, individuella programmet eller Carpe Diem. 
 Vanligtvis går eleverna fyra terminer, inklusive utslussning, på Resursskolan. 
 
 Ordförande tackar Tomas Hall för redovisningen. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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Kommunstyrelsen 2007.306 042 
B Karsvall 
S Petersson 
Akten 

 
§ 82 
Delårsbokslut januari – augusti 2008 
 
Prognosen för förvaltningens resultat för 2008 slutar på ett nollresultat mot budget. 
 
Inom förskolan är kösituationen ansträngd och det kan inte uteslutas att ytterligare 
behov av förskoleplatser kan behövas under slutet av 2008. Ändå beräknas 
ovanstående prognos kunna hållas men kan innebära att uppfyllelsen av det 
verksamhetsmål som finns uppsatt av fullmäktige, att alla barn i kön till förskolan 
skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum, kanske 
inte långsiktigt kommer att hållas. 
 
Inom grundskolan ses nu en stagnation i den demografiska minskningen av det totala 
elevantalet. En ökning sker i de yngsta skolåren och i fritidshemsverksamheten och 
har sin grund i de senaste årens ”babyboom” och kommer att bestå under de 
närmaste åren.  
En mycket stor andel av barnen i de yngre skolåren är på fritids efter skolan. Inom 
fritidsverksamheten kan vi se en ökning av antalet barn. 
 
När det gäller målsättningen för år 9, att andelen elever i år 9 som är behöriga till 
fortsatta studier på gymnasiet skall ha ökat från 89 % (2007) till 91 % 2008, så är 
resultatet för 2008 klart. Det visar att 92% av andelen elever i år 9 är behöriga för 
fortsatta studier på gymnasiet HT 2008. 

 
Investeringsbudgeten  
Investeringsbudgeten är på totalt 6,0 Mkr. Till detta kommer 0,8 Mkr som inte  
utnyttjades under 2007 för bl a utrustning/inventarier till förskolor som öppnats 
senare än beräknat. För den utbyggnad som planeras inom den kommunala förskolan 
under 2008 finns ytterligare investeringsmedel, 0,5 Mkr, avsatta i reserv under 
kommunstyrelse till utrustning/inventarier. Bokfört utfall per augusti är 3 Mkr. 
 
Ordförande uppdrag 
Ordföranden har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att se till att 
tekniska förvaltningen gör en inventering av alla kommunala lokaler för att se om 
man kan hitta lämpliga lokaler där man skyndsamt kan starta förskolor. 
 
Förvaltningschefen och ordförande har även träffas företrädare för samhällsbyggnads- 
förvaltningen för att diskutera detaljplaner och tomter för förskoleutbyggnad, i första 
hand för områdena Blå Port, Nättraby, Trummenäs och Jämjö.  
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forts § 82 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2008   
 
att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2008 till kommunstyrelsen 

 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut på nämndens 
septembersammanträde. 
---------------- 

 
 Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

att godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2008   
 
att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2008 till kommunstyrelsen. 
____________ 
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Utbildningsförvaltningen 2008.192 600   
B Karsvall 
A Eklund 
Akten 
  
 § 83 
   Remiss – Legitimation och skärpta behörighetsregler SOU 2008:52 
 
 Utbildningsnämnden har av kommunstyrelsens ordförande fått i uppdrag att i samråd 
 med barn- och ungdomsnämnden besvara remissen angående legitimation och 
 skärpta behörighetsregler. 
 Förslag till yttrande har därför samordnats och likalydande handlingar överlämnas 
 för beslut till de båda nämnderna. 
 
 I Svara på remisser - hur och varför utgiven av regeringskansliet (SBPM 2003:2) 
 framkommer att syftet med att skicka utredningsförslag främst är för att regeringen 
 vill ha belyst vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. 
 Dessutom anges att svaren ska vara korta och konkreta och inte upprepa förslagen. 
 På grund av detta bifogas utredningens sammanfattning i separat handling. 
 
 Sammanfattning 
 Karlskrona kommun instämmer i stort med förslaget om lärarlegitimation och 
 skärpta behörighetsregler men vill lämna följande synpunkter där vi inte samtycker. 
 
 Det föreslagna systemet med provår som en yrkesintroduktion och som en 
 kontrollstation för att erhålla legitimation, ställer vi oss bakom men de förmågor som 
 ska observeras under provåret bör redan vara bedömda på lärarutbildningen. 
 Det är viktigt att det är väl utbildade och lämpliga lärare som kommer till provåret 
 och att lärarhögskolorna avskiljer olämpliga studenter. 
 De idag anställda rektorerna, med eller utan lärarbakgrund, menar vi är fullt 
 kvalificerade att bedöma provårslärarna. 
 Angående fritidspedagogernas roll och eventuell legitimation anser vi att utredningen 
 bör arbeta vidare med detta. 
 
 Arbetsrättsliga regler bör anpassas till förslaget; exempelvis måste återkallande av 
 lärarlegitimation vara skäl för uppsägning. Det bör klargöras vem som avgör vad 
 ”svårare” sjukdom är. Ett framtida beslut bör även involvera tolkningen av LAS och 
 provåret. 
 Över huvudtaget reser sig en del frågor kring vilket inflytande de fackliga 
 organisationerna kommer att ha. 
 

Vi anser att det vore bra om det bestämdes att i de fall huvudmannen bekostat 
utbildningen för en lärare så ska denna arbeta ett visst antal år hos huvudmannen. 
 
Fullt behöriga speciallärare och lärare i modersmål är redan idag svåra att rekrytera 
och svårigheterna bedömer vi kommer att kvarstå och försvåras av de föreslagna 
kraven på behörighet. 
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forts § 83 
 

 
Att återgå till gamla benämningar på olika lärarkategorier anser vi inte lämpligt. Det 
ger signaler om ett konserverande synsätt. 
 
Det är positivt att alla aktörer har samma regler att arbeta efter och att alla lärare inkl 
förskollärare har samma utbildningsgång och karriärmöjligheter, liksom att 
Skolverket fastställer behörigheten. 
 
För att reformen ska kunna genomföras krävs det statligt stöd och pengar till 
kommunerna. Det känns inte betryggande att utredningen konstaterar att de 
kommunala kostnaderna är svåra att uppskatta. 
 

 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
 att godkänna förslag till yttrande. 
 
 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet förslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid 
 nämndens septembersammanträde. 

----------------- 
 
 Yrkanden 
 Richard Jomshof (sd), yrkar ändring av texten i yttrandet:  
 S 220 och 229 
 Ta bort hela stycket. 
 10.2.6 Lärare i modersmål. 
 Det är mycket svårt att idag rekrytera behöriga modersmålslärare och vi ställer oss 
 tveksamma till hur realistiskt det är att i framtiden begära 90 poäng.  
 Richard önskar stryka och vi ställer oss tveksamma till hur realistiskt det är att i 
 framtiden begära 90 poäng. 
  
 Patrik Hansson (s), Roland Andréasson (s) samt Johan Elofsson (m) yrkar bifall 
 till förvaltningens förslag. 
 
 Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Richard Jomshofs 
 yrkande och finner förvaltningens förslag som antaget. 
  
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
 att godkänna förslag till yttrande. 
 ___________ 
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Enskilda verksamheter  2008.174 282 
Ekonomi  
Rektorer 
Administrativa centra 
Akten 

§ 84 
Lokalhyra för externa förhyrare 
 
På barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 17 juni 2008 beslutade nämnden 
om ändrad lokalhyra för externa förhyrare, § 64, med giltighet från och med 
höstterminen 2008. 
 
I efterhand har det visat sig att bildningsförbund och pensionärsorganisationer  
blir lidande då deras lokalhyra ökar markant. 
 
Det har framkommit att det inom kommunen råder olika hyressättningar för likartade 
uthyrningar. En kommungemensam utredning har tillsatts för att se över detta. 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås därför avvakta med att verkställa beslut 
gällande höjda taxor i väntan på att utredningen blir klar. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  avvakta med att verkställa barn- och ungdomsnämndens beslut gällande höjda 
       taxor  enligt beslut den 17 juni 2008 § 64 och att på nytt ta ställning i frågan 
       efter att utredningen är klar. 
 
Yrkande 
Johan Elofsson (m) och Roland Andreásson (s) yrkar på en tilläggsattsats 
att  barn- och ungdomsförvaltningen gör en återrapportering på barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde den 17 december om hur utredningen fortskrider. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdoms-
nämnden är överens om tilläggsattsatsen. 
  
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att  avvakta med att verkställa barn- och ungdomsnämndens beslut gällande höjda 
       taxor  enligt beslut den 17 juni 2008 § 64 och att på nytt ta ställning i frågan 
       efter att utredningen är klar. 
 
att  barn- och ungdomsförvaltningen gör en återrapportering på barn- och      
      ungdomsnämndens sammanträde den 17 december om hur utredningen   
      fortskrider. 
_____________ 
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§ 85 
Delegeringsärenden 
 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som   2008.5 024 
rektorsassistent 75% i Trossö samverkansområde under  
tiden 1 september  till och med den 31 december 2008. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som vikarierande studie-  2008.5 024 
och yrkesvägledare vid särskolan under tiden 18 augusti till  
och med den 21 december 2008. 
 
Beslut om lönetillägg  för uppdrag som arbetslags-   2008.5 024 
samordnare vid Rosenholmskolan under tiden 1 april 2008  
till och med den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som schemasamordnare  2008.5 024 
och vikarierande rektor vid Rosenholmskolan under tiden  
1 april till och med den 31 mars 2009. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 4 i Rödebyskolan för   2008.5074 606 
tiden 10 november till och med den 2 december 2008  
 
Beviljad ledighet för elev i år 6 i Rödebyskolan för   2008.5075 606 
tiden 10 november till och med den 2 december 2008  
 
Beviljad ledighet för elev i år 5 i Rödebyskolan för   2008.5076 606 
tiden 20 augusti till och med den 11 september 2008  
 
Beviljad ledighet för elev i år 7 i Rödebyskolan för  2008.5077 606 
tiden 20 augusti till och med den 11 september 2008 
 
Beviljad ledighet för elev i år 3 i Holmsjö skola för   2008.5081 606 
tiden 10 september till och med den 24 september 2008  
 
Beviljad ledighet för flicka i år 9 i Jändelskolan för   
tiden 20 augusti till och med den 22 augusti, 17 september 
till och med den 19 september samt 3 oktober till och med 
den 24 oktober 2008, totalt 21 dagar varav 6 dagar under  
praoperioden.  
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Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 i Wämöskolan 
under tiden 2 september 2008 och tills vidare. Kontinuerlig 
uppföljning. 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 3 i Nättraby rektorsområde 
för tiden 28 november till och med den 12 december 2008 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 8 i Nättraby rektorsområde 
för tiden 6 november till och med den 21 november 2008 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 1 i Nättraby rektorsområde 
för tiden 29 september till och med den 14 oktober 2008 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Nättraby rektorsområde 
för tiden 11-20 november 2008 
 
Beslut om elev i år 7 i Nättraby rektorsområde beviljas skolgång  
på Resursskolan från och med höstterminen 2008 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_________________
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 § 86 
 Meddelanden 
 
 Kommunfullmäktige 2007.187 102 
  § 91 
  Kommunala val 
 
 Kommunfullmäktige 2007.309 106 
  § 95  
  Redovisning till kvalitetsdeklaration för 
  barn- och ungdomsnämnden 
 
 Kommunfullmäktige 2008.109 001 
  § 97 
  Utredning om inrättande av en service- 
  förvaltning - slutrapport 
 
 Kommunfullmäktige 2008.242 420 
  § 101 
  Miljöbokslut för år 2007 för Karlskrona   
  kommun 
 
 Kommunfullmäktige  2008.80 611 
  § 105 
  Svar på medborgarförslag om att bygga   
  förskolor i husbåtar 
 
 Kommunstyrelsen 2007.306 042 
  § 167 
  Budgetuppföljning per den 31 juli 2008 
 
 Handikappnämnden 2008.257 617 
  § 42 
  Förslag till beslut avseende resa till och 
  från Särvux 
 
 Skolverket 2008.259 049 
  Kommunblad med jämförelsetal för   
  huvudmän 
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 Miljö- och byggnadsnämnden 2008.53 291 
  Angående inomhusmiljön i Tullskolan 
 
 Samhällsbyggnadförvaltningen 2008.53 291 
  Beträffande inomhusmiljön i Tullskolan  
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.232 291 
  Omgodkännande av livsmedelsanläggning, 
  Frilevstads skola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.181 291 
  Godkännande av livsmedelsanläggning, 
  Jändelskolans kök 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.252 290 
  Godkännande av livsmedelsanläggning 
  med förbehåll, Havgårdens förskola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.261 291 
  Godkännade av livsmedelsanläggning, 
  Tullskolan 
 
 Barn- och ungdomsförvaltningen 2008.216 624 
 Anja Eklund Överlåtelse av ansvarsuppgifter inom 
  skolhälsovården till Hans Edenwall 
   
 Barn- och ungdomsförvaltningen 2008.227 624 
 Anja Eklund Överlåtelse av ansvarsuppgifter inom 
  skolhälsovården till Lena Ottosson 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.229 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  Borgmästaren 29, lägenheter  
 
 Resurscentrum 2008.236 630 
 Karin Nilsson Sammanställning av stödresurser för  
  enskilda förskolor och fritidshem,  
  hösten 2008 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas  
 till protokollet. 
 ______________ 
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§ 87 
Kurser/konferenser 
 
Eva-Britt Dahlström (s) informerar om en föreläsning om sekretess som anordnas av 
Länsstyrelsen. Denna föreläsning sker den 22 oktober kl. 09.30-16.30 på Arena 
Rosenholm och är kostnadsfri.  
Vid intresse, kontakta nämndsekreterare Eva Karlsson. 
 
Utbildningsnämnden har den 19 november kl. 13.00-16.00 utbildning i den nya 
gymnasiereformen. 
Barn- och ungdomsnämndens ledamöter inbjudes att närvara. Nämnden har dock 
sammanträde denna dag.  Om någon ledamot är intresserad att närvara, kontakta 
nämndsekreterare Eva Karlsson. 
___________ 
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§ 88 
Övriga frågor 
 
1. Rödeby F-5 och 6-9 
 Patrik Hansson (s) ställer frågor om barn- och ungdomsnämnden 
 beslut från den 6 december 2007 § 146, att-sats 7, att ge rektorerna i Rödeby 
 samverkansområde i uppdrag att ta fram ett förslag för en inriktning mot f-5 
 respektive 6-9 skolor i området. 
 Ordförande ber att få återkomma med besked i frågan. 
 
2. Hälsning 
 Birgitta Gamelius (m) meddelar att hon skickade med en hälsning från barn- 
 och ungdomsnämnden, genom verksamhetschef Henrik Lindgren, till barn och 
 personal på Tvings skola. Detta med anledning av den tragiska dödsolycka som 
 drabbat en elev på skolan i samband med fritidsaktivitet. 
___________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 22 oktober 2008 
 
§ 89 Aktuell information  

- Hur arbetar man med skolplanen 
  

   § 90 Budgetuppföljning januari - september 2008 
 
   § 91 Principer för lokalbidrag för enskilda förskolor 
 
   § 92 Yttrande över ansökan om tillstånd för enskilt fritidshem – Tant Grön AB 
 
   § 93 Flexibla skollov 
 

  § 94 Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden 2009 
 
  § 95 Delegeringsärenden 
 
  § 96 Meddelanden 
 
  § 97 Kurser/konferenser 
 
  § 98 Övriga frågor 
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Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona,  
 lokal Freden  kl 08.30 – 12.00 
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1:e vice ordförande  t o m föredragning kl.10.50 

 Patrik Hansson (s) 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (m) 
 Patrik Magnusson (m) 
 Anna Ekström (fp) 
 Pernilla Persson (c)  

 Thomas Brindefalk-Knutsson (kd) 
 Jeanette Pettersson (s) 
 Roland Andréasson (s)   

 Lisbeth Bengtsson (s)   
  
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) beslutssammanträdet fr o m kl. 10.50 

 Eva Henningsson (s)  

 Siv Holmberg (s) 
 Helene Gustafsson (s) 
 Ola Svensson (sd)  
  
Ersättare Eva Ottosson (m) föredragning t o m kl. 10.50 

 Emina Cejvan (m) 
 Åsa Thelning (fp) 
 Margareta Olin Mattsson (c) 
 Bo Svensson (s)  
  
  
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren verksamhetschef för skola fritidshem 
 Solvig Ohlsson verksamhetschef för förskolorna 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Stefan Petersson chefsekonom 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera  Patrik Hansson (s) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 27 oktober 2008   
 
Paragrafer 89 - 98              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 27 oktober 2008. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Rosenfeldtskolan  2007.336 619  
Akten 

 
 
 
§ 89 
Aktuell information 
 
1. Hur arbetar man med skolplanen 
 
  Sven-Bertil Johansson, rektor samt Cia Necksten och Therese Melin, lärare 
  på Rosenfeldtskolan berättar hur de på Rosenfeldtskolan arbetar med skolplanen. 
  Deras profil – Livslust – handlar om lusten att lära, leka och leva. De har varit 
  igång med denna profil sedan augusti 2007. 
 
  Bakgrunden till profilen är allvarlig. Barn  lever i en intensiv och ofta stressig  
  värld där de utsätts för en enormt massa intryck – varje dag.  
 
  På Rosenfeldtskolan får barnen skapa egna positiva bilder och känslor kring 
  sig själva och varandra, få dem att känna livslust och glädje över att vara just  
  de underbara barn de är – från första skoldagen ända upp i vuxenlivet. 
 
  Livslustprofilen präglar både skolan och fritids, vardagar och temadagar. 
  Man arbetar bland annat med ”Röris”, avslappning, massage, mental träning och 
  letar ”guldkorn”. Näringsriktig mat är också en viktig del i profilen. Läromedlet  
  som används heter Livsviktigt.   
   

  Ordförande tackar Sven-Bertil, Cia och Therese för en mycket bra och intressant 
  presentationen. 

  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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Kommunstyrelsen 2007.306 042 
B Karsvall 
S Petersson 
Akten 

 
§ 90 
Budgetuppföljning januari – september 2008 
 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2008 slutar på ett nollresultat 
mot budget. 
Rektorsområdena bedöms, sammantaget, uppvisa ett nollresultat jämfört med budget. 
 
De medel som avsattes av fullmäktige för den demografiska utbyggnaden inom 
förskolan har tagits i bruk för att täcka det behov som kan ses under 2008. Inom 
förskolan är kösituationen fortsatt ansträngd och det kan inte uteslutas att ytterligare 
behov av förskoleplatser kan behövas under slutet av 2008. Ovanstående prognos 
beräknas ändå kunna hållas men kan innebära att uppfyllelsen av det verksamhetsmål 
som finns uppsatt av fullmäktige, att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats 
sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum, kanske inte långsiktigt 
kommer att kunna hållas. 
 
Inom grundskolan ses nu en stagnation i den demografiska minskningen av det totala 
elevantalet. En ökning sker i de yngsta skolåren och i fritidshemsverksamheten och 
har sin grund i de senaste årens ”babyboom” och kommer att bestå under de 
närmaste åren.  
En mycket stor andel av barnen i de yngre skolåren är på fritids efter skolan. Inom 
fritidsverksamheten kan vi se en ökning av antalet barn med ca 90 stycken i 
jämförelse med skolstarten 2007. 
 
För den av fullmäktige fastlagda målsättning för år 9 redovisades resultatet i 
delårsbokslutet.  
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten är, enligt budgetbeslut, på 6,0 Mkr. Till detta kommer 0,8 Mkr  
som inte utnyttjades under 2007 för bland annat utrustning/inventarier till förskolor som 
öppnats senare än beräknat. För den utbyggnad som planeras inom den kommunala  
förskolan under 2008 finns ytterligare investeringsmedel, 0,5 Mkr, avsatta i reserv under 
kommunstyrelse till utrustning/inventarier. Bokfört utfall per augusti är 3 Mkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna budgetuppföljningen för januari – september 2008.   

 
 Beslutsförslag 

 Arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
 nämndens oktobersammanträde. 

---------------- 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningen för januari – september 2008.   
____________ 
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Enskilda förskolor  2008.288 042   
B Karsvall 
S Petersson 
Akten 
  
  
 § 91 
   Princip för lokalbidrag enskild förskola 
 

Bakgrund 
Allt sedan de första enskilda förskolorna startade sin verksamhet i Karlskrona 
kommun har den faktiska hyreskostnaden ersatts som ett lokalbidrag till dem. 
Lokalbidraget bygger på den faktiska hyran som den enskilda förskola betalar till 
hyresvärd samt kostnader för el, VA, sopor med mera. För en del finns ett påslag för 
underhåll medan andra har det inräknat i hyresbeloppet.  
Detta innebär att det i dag finns det två principer en för fristående skolor och en för 
enskilda förskolor i Karlskrona kommun. De fristående skolorna ersätts med den 
kommunala genomsnittskostnaden för skollokaler medan den enskilda förskolan 
ersätts med faktisk lokalkostnad utan något tak.  
Under våren lämnade den statliga utredningen om bidrag på lika villkor sitt 
delbetänkande.  I detta delbetänkande framgår att kommunerna bör använda sig av 
faktisk hyreskostnad upp till ” skälig nivå ” och där bör ett tak sättas. Barn- och 
ungdomsförvaltningen har tolkat detta ” skälig nivå ” och tak som den kommunala 
genomsnittskostnaden för skola respektive förskola.  
 
Mot bakgrund av ovanstående har barn- och ungdomsnämnden till förvaltningen 
givit ett uppdrag att se över principerna för lokalbidrag till de enskilda förskolorna.   
En arbetsgrupp har under våren och sommaren arbetat med att utveckla dagens 
princip med enbart faktisk hyra. Förslaget som presenteras har inte varit föremål för 
någon remissrunda bland de enskilda förskolorna utan är en produkt från 
förvaltningen. 
Utgångspunkten i förslaget är att så få som möjligt skall bli berörda av förändringen 
men ändå skall det vara enkelt att förstå och lätt att administrera samt att på ett bra 
sätt kunna informera kommande intressenter av etablering om den hyresnivå som 
nämnden ersätter för.  
Hänsyn bör också tas till kommande statligt förslag gällande barnomsorgspeng. Där 
förutsätts att en fastställd barnomsorgspeng även påverkas av lokalkostnaden. 
 
Förslag 
Barn- och ungdomsnämnden betalar den faktiska hyreskostnaden till enskilda 
förskolan, dock max 15 tkr per plats. Snittkostnaden för all förskoleverksamheten 
ligger just nu runt 15 tkr per plats. Maxbelopp gäller även vid nybyggnad av fastighet 
men kan när synnerliga skäl föreligger lyftas till barn- och ungdomsnämnd. 
  
För de enskilda förskolor som idag, 2008, har en lokalkostnad som överstiger detta 
maxbelopp skrivs ett separat avtal där man under en 5-års period fasar ut det högre 
lokalbidraget. Utfasningen föreslås ske genom en 20 % - ig reducering av 
mellanskillnaden mellan bidragsnivå och den faktiska hyran vid avtalets ingång.  
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Dagens underlag för lokalbidrag till den enskilda förskola är faktisk hyreskostnad 
som de betalar till hyresvärd samt kostnader för el, VA, sopor mm. Det finns bland 
några ett påslag för underhåll medan andra har det inräknat i hyresbeloppet. Detta 
bör ändras för att få en mer jämlik bedömning av vad som skall utgå i lokalbidrag. 
 
Underlag för bidrag av den faktiska hyreskostnaden bör istället specificeras och 
utgöras av: Grundhyra samt kostnader för värme, el, vatten, sophämtning och 
snöröjning. I de fall där inte löpande fastighetsunderhåll ingår i hyran betalas det ett 
schablonbelopp motsvarande Karlskrona kommuns fastighetskontors schablon-
belopp. 
 
För att kunna göra en så objektiv bedömning som möjligt när lokalbidrag skall 
beviljas till den enskilda förskolan skall ritning och hyreskontrakt skickas in med 
ansökan om tillstånd vid nyetablering och vid förändring av större art samt om det 
känns nödvändigt skall även en besiktning av lokalen göras. Skulle bedömning bli, 
som skall ske i samråd med utövaren, att lokalen skulle kunna inrymma fler platser 
än utövaren tänkt sig maximeras bidraget till faktisk hyra dividerat med 
bedömningen av hur många platser lokalen kan inrymma. 
Detta innebär att förskolan måste bli kvadratmetereffektiv. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

 1. att  till den enskilda förskolan betala den faktiska hyreskostnaden dock max 
 kommunens genomsnittskostnad under 2009 beräknad till 15 tkr per plats 
 samt  

 2. att vid nyetablering tillse att lokalerna för enskild förskola är kvadratmeter-
 effektiva samt   

 3. att  ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna specialavtal gällande utfasning av 
 hyresbidrag enligt ovan samt 

 4. att  ge verksamhetschefen i uppdrag att tillsammans med utövare göra bedömning 
 av lokalens faktiska kapacitet 

 5. att då synnerliga skäl föreligger kan ärende gällande hyresbidrag till enskild 
 förskola lyftas till barn- och ungdomsnämnden. 

 
 Förslaget presenterades för de enskilda verksamheterna i samband med en träff 
 den 21 oktober 2008. 
 Arbetsutskottet föreslår att principer för lokalbidrag för enskilda förskolor ska  
 gälla från och med den 1 januari 2009. 
 
 Beslutsförslag 
 Arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
 nämndens oktobersammanträde. 

 ----------------- 
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 Förvaltningschef Bodil Karsvall redogör för principerna för lokalbidrag för enskilda 
 förskolor.  
 Patrik Hansson (s) påtalar att förslaget måste kompletteras innan beslut kan fattas. 
 Johan Elofsson (m) saknar bland annat en del siffermaterial och konsekvensanalys.  
 
 Yrkanden 
 Patrik Hansson (s) yrkar återremiss.  
 Anna Ekström (fp) yrkar återremiss. 
 
 Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Patrik Hanssons och 
 Anna Ekströms återremiss och finner Patriks och Annas förslag som antaget. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
 att  återremittera ärendet. 
 ____________ 
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Tant Grön AB   2008.264 630 
Anita Ottosson  
Akten 

 
 
§ 92 

 Yttrande över ansökan om tillstånd för enskilt fritidshem 
 

Mot bakgrund av ändringar i skollagen och i kombination med att avtalet för 
Musikugglans fritidshem upphör ansöker Tant Grön AB om tillstånd att bedriva 
enskilt fritidshem. Fritidshemmet består av tre avdelningar: Visugglan där barn från 
förskoleklass och år ett är placerade, Tornugglan med barn från förskoleklass och år 
två och Friheten med barn i åren tre tom sex.  
 
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskilt fritidshem om 
verksamheten uppfyller 
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och 
2. de krav som anges i 3 §. 
 
Bedömning av ansökan 
Läroplanen för grundskolan (Lpo 94) ligger till grund för Tant Grön AB:s ansökan, 
som bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen (2a 
kap 14 §).  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  bevilja Tant Grön AB tillstånd att bedriva Musikugglans fritidshem. 
 
Beslutsförslag 

 Arbetsutskott föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt tjänstemanna- 
 förslaget.  
 -------------- 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  bevilja Tant Grön AB tillstånd att bedriva Musikugglans fritidshem. 
_____________ 
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Rektorer  2005.171 608 
Rektorsassistenter 
Intendenter 
Kommunfullm 
A Ottosson § 93 
Akten Flexibla skollov 

 
Barn- och ungdomsnämnden lämnade vid sammanträde den 31 augusti 2005, §71, 
yttrande och beslutsförslag på motion angående flexibla skollov.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2005, § 169, att bifalla motionen, 
varvid barn- och ungdomsförvaltningen uppdrogs att utreda förutsättningarna för ett 
flexibelt skollov, samt att ta fram kostnader för detta. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 19 juni 2006, §71, att ge förvaltningen i 
uppdrag att genomföra försöksverksamhet med flexibla skollov.  
 
Bakgrund till och syftet med flexibla skollov 
Många föräldrar ansöker om ledighet för sina barn under andra tider än de lov som är 
inplanerade under läsåret. Genom att omvandla höstlovet och sportlovet till flexibla 
lov erbjöds föräldrarna att själva välja vilka dagar barnen skulle vara lediga.  
 
Flexibla skollov erbjöd ökad valfrihet för föräldrar att vara lediga tillsammans med 
sina barn samtidigt som barnen garanterades det antal skoldagar de har rätt till genom 
att gå i skolan under de ordinarie loven. 
 
Försöket omfattade Spandelstorpskolan, Ö Torpskolan samt Sturköskolan under 
läsåret 2007/2008. 
 
Uppföljning  
Uppföljning av försöket med flexibla skollov omfattar beskrivning av hur 
informationen gått till, redovisning av hur många elever som deltagit, tillgången på 
lärare under loven, vad elever, föräldrar och personal tycker om flexibla lov samt 
eventuella kostnader som försöket medfört.  
 
På Sturköskolan har ingen familj nyttjat möjligheten till flexibla lov, varför den inte 
ingår i uppföljningen på samma sätt som de övriga två skolorna.  
 
Genomförande - Information  
Information om möjligheten till flexibla lov och vad det innebar lämnades på olika 
sätt under vårterminen 2007. Barnens ledighetsansökningar till de flexibla loven 
begärdes in i god tid så att skolan kunde göra en bra planering. Föräldrarna angav 
också när dagarna skulle tas igen. Vidare fick föräldrar till skolskjutsberättigade barn 
uppge om barnet hade behov av skjuts. 
Innan sommarlovet lämnade personalen besked om huruvida de var intresserade av 
att arbeta under loven och vilka dagar de i så fall ville vara lediga under terminerna. 
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Planering av verksamhet under höst och sportlov 
De lärare som skulle arbeta under loven planerade innehållet och ansvarade för att 
informera föräldrar och barn om den verksamhet som erbjöds.  
 
Uppföljning av de flexibla loven 
Sammantaget nyttjade 58 elever möjligheten till flexibla lov. På Spandelstorpskolan 
deltog 38 elever och 17 lärare i försöket, och på Ö Torpskolan 20 elever och 8 lärare. 
På Sturkö skola anmälde tre familjer intresse inför sportlovet 2008 men valde 
månaden före lovet att ”hoppa av”.  
 
Enkät 
Samtliga föräldrar, elever och personal har genom en enkät erbjudits möjlighet att 
svara på vad de tycker om flexibla lov.  

 
Flexibla skollov i alla skolor 
Enkätresultatet ger ingen entydig bild av hur lärare, elever eller föräldrar ser på 
flexibla skollov. Det som av vissa upplevs som positivt och rättvist upplevs av andra 
som negativt eller orättvist. 
Sammanlagt nyttjade 13 % av eleverna på Spandelstorpskolan och Ö Torpskolan 
möjligheten till flexibla skollov. Den totala merkostnad som uppstod utslaget på 
antalet deltagande elever är cirka 465 kronor per elev. Utifrån antagandet att skollov 
införs i hela kommunen, och att intresset från familjerna är lika stort i övriga skolor 
som det var på ”försöksskolorna”, kan cirka 680 elever komma att nyttja möjligheten 
till flexibla lov. Beräkningen är gjord på elevantalet för läsåret 2007/2008 och skulle 
innebära en merkostnad på 316 000 kronor under ett läsår. Sannolikt kan skolskjutsar 
ge en större kostnad än i försöket eftersom varken Spandelstorpskolan eller  
Ö Torpskolan tillhör de skolor som har störst skolskjuts-behov. Även om flexibla 
skollov innebär ökad valfrihet för vissa familjer anser inte förvaltningen att det är 
ekonomiskt försvarbart att införa något som ger ringa mervärde men ökade 
kostnader. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  avsluta försöket med flexibla skollov. 
 
Beslutsförslag 

 Arbetsutskott föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt tjänstemanna- 
 förslaget.   

 -------------- 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att  avsluta försöket med flexibla skollov. 
___________ 
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BUN   2008.287 066 
Centr förv 
Rektorer 
Rektorsass 
Intendenter 
Adm cent § 94 
Massmedia Förslag till sammanträdesplan för år 2009 
Nämndsekr 
KKC Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan 
Enh Stöd-utv för barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider 2009. Med på planen finns 
Friskolor även förslag till ärendegenomgång och sammanträdestider för arbetsutskottet. 
Ensk.vht 
Psilander Graf. Tjänstemannaförslag 
Infoenheten Barn- och ungdomsnämnden förslås besluta  
Receptionen 
Akten att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2009. 
 

Arbetsutskottets ledamöter betonar vikten av ärendegenomgångar på nämndens  
sammanträde och tid för kompetensutveckling för nämndens ledamöter. 
 
Beslutsförslag 

 Arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
 nämndens oktobersammanträde. 

 ----------------- 
 

Yrkanden 
Roland Andréasson (s) yrkar återremiss. 
Patrik Magnusson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
Ola Svensson (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner tjänstemannaförslaget som 
antaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2009. 
_____________ 
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§ 95 
Delegeringsärenden 
 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare  2008.5 024 
i Nättraby rektorsområde under tiden 1 juli till och med 
den 31 december 2008 
 
Förordnande som modersmålsutvecklare 20 % i utvecklings- 2008.43 023 
funktionen under tiden 16 april till och med den 31 december 
2008 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 2 i Nättraby rektorsområde 
under tiden 28 november till och med den 12 december 2008 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 6 i Nättraby rektorsområde 
under tiden 6-21 november 2008 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 3 i Jämjö södra rektors- 
område under tiden 10-24 oktober 2008 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 2 i Sunnadals rektorsområde 
under tiden 20 augusti till och med den 9 september 2008 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9 i Sunnadals 
rektorsområde från och med den 20 augusti och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Sunnadals 
rektorsområde från och med den 20 augusti och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Sunnadals 
rektorsområde från och med den 29 augusti och tillsvidare. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Sunnadals rektorsområde 
under tiden 25 septmber  till och med den 13 oktober 2008 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 4 i Jämjö västra rektors- 
område under tiden 15 december 2008 till och med den 
14 januari 2009 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_________________
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 § 96 
 Meddelanden 
 
 Kommunstyrelsen 2007.225 611 
  § 177  
  Investeringstillstånd för utökade    
  förskolelokaler på Hasslö 
 
 För socialdemokratiska gruppen 2008.174 282 
 Patrik Hansson, andre v ordf BUN Skrivelse gällande lokalhyror för ABF 
  samt PRO i Jämjö och Torhamn 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.272 291 
  Godkännande av livsmedelsanläggning, 
  Hasslö skola 
  
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.93 214 
  2008.253 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  Gängletorp 15:9, Trummenäsområdet 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.237 214 
  Yttrande angående detaljplan för Hälleviksäng 
  1:14 och Sjövik 1:1, f d Mastens festplats 
 
 Samtliga föräldrar till elever i 2007.384 611 
 år 5 Hästöskolan genom Skrivelse med krav på senareläggning  
 Olof Blivik, Erling Elmersson  av klassflytt från Hästöskolan till  
 samt Christina Wilhemsson Wämöskolan 
 
 Göran Pettersson 2007.384 611 
 Förälder till elev på Östra Torp Skrivelse angående att årskurs 6 flyttas  
  till Vedebyskolan 
 
 Holmsjö skolråd, Hans Hultén 2007.384 611 
 Fridlevstad skolråd, Lars Rydell Skrivelse ställd till kommunfullmäktige 
 Tving skolråd, Joakim Sundahl angående flyttning av årskurs 6 från 
  Holmsjö, Tving och Fridlevstad till 
  Rödebyskolan samt namnlistor 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas  
 till protokollet. 
 ______________ 
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§ 97 
Kurser/konferenser 
 
Länsstyrelsen och Landstinget Blekinge inbjuder till politiker- och rektorsutbildning 
i skapandet av en tobaksfri skolmiljö. Utbildningsdag den 29 oktober 2008 i 
Karlshamn. Utbildningen är kostnadsfri. 
Intresserade anmäler sig till Eva Karlsson omgående. 
 
Den 24-25 mars 2009 är det Kommunal Skolriksdag i Älvsjö.  
Diskussion på arbetsutskottet i november, om vilka som ska åka till Skolriksdagen. 
 
Handikappförvaltningen inbjuder presidiet till utbildningsdag kring LSS den 
5 december 2008. 
___________ 
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§ 98 
Övriga frågor 
 
1. Dagbarnvårdarna i framtiden 
 Siv Holmberg (s) frågar om punkten ”Dagbarnvårdarna i framtiden” från 
 samverkansgruppens protokoll den 7 oktober. 
 Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar. 
 
2. Lyckebyutredningen 

  Siv Holmberg (s) frågar hur det går med Lyckebyutredningen. 
  Ordföranden svarar att man arbetar med denna fråga parallellt med  
  att ta fram förskoleplatser till alla barn som finns kön.  

___________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 19 november 2008 
 
§ 99 Aktuell information  

- Hur arbetar man med skolplanen 
- Uppföljning av resursfördelningsmodellen för förskola  

  
   § 100 Budgetuppföljning januari - oktober 2008 
 
   § 101 Principer för lokalbidrag för enskilda förskolor 
 
   § 102 Lokalhyra för externa förhyrare 
 
   § 103 Etablering av tillfällig förskola Hästö 
 

  § 104 Delegeringsärenden 
 
  § 105 Meddelanden 
 
  § 106 Kurser/konferenser 
 
  § 107 Övriga frågor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   
  19 november 2008        2 
 
 
 
 
Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona,  
 lokal Freden  kl 08.30 – 12.30 
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1:e vice ordförande   
 Patrik Hansson (s) 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (m) 
 Anna Ekström (fp) 
 Pernilla Persson (c) t o m § 106 kl. 12.20  

 Thomas Brindefalk-Knutsson (kd) 
 Jeanette Pettersson (s) 
 Jörgen Aronsson (s) 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andréasson (s)   

 Lisbeth Bengtsson (s) 
 Richard Jomshof (sd)   
  
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m)  

 Eva Henningsson (s)  

   
Ersättare Julie Mostert (m) 
 Margareta Olin Mattsson (c) 
 Siv Holmberg (s)  
  
  
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Solvig Ohlsson verksamhetschef för förskolorna 
 Stefan Petersson chefsekonom 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
 
Inbjudna Mona Nilsson rektor förskolorna i Spandelstorp 
 Jessica Gustavsson förskollärare, Skogsmyran, Gullberna 
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Utses att justera  Jörgen Aronsson (s) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 24 november 2008   
 
Paragrafer 99-107              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 25 november 2008. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Rektor  2007.336 619  
Skogsmyran 
Akten 

 
 
§ 99 
Aktuell information 
 
1. Hur arbetar man med skolplanen 
 
  Mona Nilsson, vikarierande rektor i Lyckebyområdet samt Jessica Gustavsson   
  från Skogsmyrans förskola, Gullberna, informerar om hur man på Skogsmyrans 
  förskola, avdelning Sockermyran, utgår från läroplanen och skolplanen i   
  planeringen av sin verksamhet. Sockermyran är en avdelning med 4-5 åringar.  
  Man arbetar mycket utifrån teman och projekt. Barnen på avdelningen har haft 
  ljuset som tema och ett projekt var rymden där man bland annat byggde en  
  rymdraket. 
  Barnen har under projektet fått göra demokratiska värderingar, bilda egna upp- 
  fattningar de har också visat stor nyfikenhet. 
  De har bland annat lärt sig ställa frågor och söka svar, lyssna och respektera  
  vararandra, miljötänkande och demokrati. 
 
  Den 9 januari 2009 har Lyckebyområdets förskolor vernissage på en utställning 
  ”Vad hände i förskolan den 6 november”. Denna kommer att finnas på   
  Stadsbiblioteket. 
  Nämndens ledamöter hälsas välkomna att besöka utställningen.  
      

  Ordförande tackar Mona Nilsson och Jessica Gustavsson för en mycket bra och  
  intressant presentation av sin verksamhet. 

  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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B Karsvall  forts § 99 2007.485 043 
S Ohlsson 
S Petersson  
Rektor 
Rektorsass 
Intendenter 2. Uppföljning av resursfördelningsmodellen för förskola 
Adm centrum 
A Karlsson  Solvig Ohlsson, verksamhetschef för förskolan, presenterar en utvärdering 
Akten  av platsbegreppet i förskola och i familjedaghem. 
 
 Resursfördelningsmodellen med platsbegrepp innebär att barn under tre år 
 räknas upp med faktorn 1,7 på heltid, 0,85 på halvtid. Hel plats är 25,01 timmar 
 vistelsetid eller mer, medan halv plats motsvarar upp till och med 25.00 timmar. 
 Platsbegreppet innebär att en förskoleavdelning har 19,0 platser. Familjedaghem 
 har motsvarande 5,5 platser. Skolbarn i familjedaghem räknas med faktor 0,35. 
 
 Tidigare användes timbegrepp där en normal förskoleavdelning hade 685 
 volymtimmar i snitt per år plus övertimmar. Dagbarnvårdaren hade då 170 
 timmar per år. 
  
 Underlaget för utvärderingen har plockats fram genom slumpmässigt utvalda 
 avdelningar och dagbarnvårdare. 38 avdelningar, 5 enskilda förskolor samt  
 15 dagbarnvårdare ingick i underlaget. 
 
 Konsekvensen av platsbegreppet jämfört med tidigare är att heltidsplatserna 
 och antalet placerade barn på avdelningarna har ökat något. Snittiden per barn 
 ökade under våren men en svag sänkning har skett under hösten. 
  
 Patrik Hansson (s) och Jeanette Petersson (s) framför en eloge för en mycket bra 
 redovisning. 
 Ordförande tackar Solvig Ohlsson för redogörelsen. 

  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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Kommunstyrelsen 2007.306 042 
B Karsvall 
S Petersson 
Akten 

 
§ 100 
Budgetuppföljning januari – oktober 2008 
 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2008 slutar på ett nollresultat 
mot budget. 
Rektorsområdena bedöms, sammantaget, uppvisa ett nollresultat jämfört med budget. 
 
De medel som avsattes för fullmäktige för den demografiska utbyggnaden inom 
förskolan har tagits i bruk för att täcka det behov som kan ses under 2008.  
Inom förskolan är kösituationen ansträngd men ändå beräknas ovanstående prognos 
kunna hållas. Uppfyllelsen av de verksamhetsmål som finns uppsatt av fullmäktige, 
att ge alla barn i kön till förskola en plats sig tilldelad senast fyra månader från 
ansökningsdatum, kanske inte långsiktigt kommer att kunna hållas. 
 
Investeringar 
Investerningsbudgeten är, enligt budgetbeslut, på 6,0 Mkr. Till detta kommer  
0,8 Mkr som inte utnyttjades under 2007 för bland annat utrustning/inventarier till 
förskolor som öppnats senare än beräknat samt 1 Mkr för utrustning och inventarier 
till den ombyggda Rosenfeldtskolan. För den utbyggnad som planeras inom den  
kommunala förskolan under 2008 finns ytterligare investeringsmedel, 0,5 Mkr, 
avsatta i reserv under kommunstyrelsen till utrustning/inventarier. Bokfört utfall 
per oktober 2008 är 4,6 Mkr.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
  
att godkänna budgetuppföljningen för januari – oktober 2008  
 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
____________ 
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Enskilda förskolor  2008.288 042   
B Karsvall 
S Petersson 
Akten 
  
 § 101 
   Princip för lokalbidrag enskild förskola 
 
 Ärendet utgår för vidare beredning. 
 ___________   
 
  
 
 
  



   
   
  19 november 2008        8 
 
 
Kommunfullmäktige  2008.174 282 
Enskilda verksamheter  
Ekonomi 
Rektorer 
Intendenter § 102 
Adm centrum Lokalhyra för externa förhyrare 
Akten 
 På barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 17 juni 2008, § 64, beslutade 
 nämnden om ändrad lokalhyra för externa förhyrare, med giltighet från och med 
 höstterminen 2008. 
 I efterhand visade det sig att bildningsförbund och pensionärsföreningar blir 
 lidande då deras lokalhyra ökar markant. 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutade därför den 24 september 2008, § 84,  
 att avvakta med att verkställa barn- och ungdomsnämndens beslut gällande höjda 
 taxor enligt beslut den 17 juni 2008 § 64 och att på nytt ta ställning i frågan efter 
 efter att utredning är klar, 
 att barn- och ungdomsförvaltningen gör en återrapportering på barn- och ungdoms- 
 nämndens sammanträde den 17 december om hur utredningen fortskrider. 
  
 Barn- och ungdomsförvaltningen har på uppdrag av nämnden gjort en översyn av 
 priser och regler vid uthyrning av skollokaler. 
 

Vid en upplåtelse av lokal måste följande faktorer tas hänsyn till: 
kvadratmeterhyra, utrustning i lokalen, normalt slitage av inventarier förbruknings- 
material, städkostnader, biytor som korridorer, toaletter, grupprum med mera, 
utnyttjande under skoltid.  
Vid en sammanvägning av ovanstående faktorer finner förvaltningen det skäligt att 
sätta följande hyra per timme. Samordning har skett med utbildningsförvaltningen som 
har beslutat om hyressättning. 

 
 Ideella Föreningar Privat, företag mfl exkl moms 

 Första 
timmen 

Följande 
timmar 

(samma dag) 

Första 
timmen 

Följande 
timmar  

(samma dag) 
Klassrum 150:- 100:- 200:-      150:- 
Specialsal 200:- 150:- 300:-      250:- 
Idrottshall, 
mindre 

200:- 150:- 300:-      250:- 

Idrottshall, större 300:- 200:- 400:-      300:- 
Aula  300:- 200:- 400:-      300:- 
Matsal  150:- 100:- 200:-      150:- 
Studieförbund och pensionärsorganisationer likställs med ideella föreningar 
För kommersiella utövare debiteras enligt privat taxa 
Idrottshallarna hyrs endast ut vardagar 08.00-16.00 under sep - maj. 
Uthyrning av Aula sker i samråd med ansvarig rektor.   
Vid onormalt slitage, vid behov av extrastädning, övriga personalinsatser (t ex 
vaktmästeri, städ eller IT) samt för utrustning, utöver den för resp lokal normala, 
har resp rektor rätt att debitera för detta. 
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forts § 102 
 
Uthyrning av lokaler för undervisning 
Uthyrning av specialsalar och gymnastiksalar sker endast läsårsvis efter upprättande 
av kontrakt mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och förhyrare innan läsårets 
start. Uthyrning av lokaler sker endast i mån av plats. 

 
  Tjänstemannaförslag 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
 1. att    godkänna nya priser och regler för lokaluthyrning enligt ovan med en 
 giltighet från och med den 1 januari 2009 samt  
 
2. att uppmana fullmäktige att ta ställning till årlig indexuppräkning av 
 föreslagen hyra 
 
3. att uppmana fullmäktige att samordna hyressättningen för externa förhyrare 
 som hyr tillfälliga lokaler av kommunens förvaltningar 
 
4. att  överlämna till fullmäktige att fastställa den förändrade lokaltaxan för Barn- 
 och ungdomsförvaltningens lokaluthyrning.  
 
Ordförande föreslår att att-sats 2 omformuleras till:  
att uppmana fullmäktige att ta ställning till om årlig indexuppräkning av föreslagen 
hyra ska ske. 
Arbetsutskottet bifaller förslag till ändring. 
 
Beslutsförslag 

 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
 nämndens novembersammanträde.  
 ----------------- 

 
Yrkanden 
Johan Elofsson (m) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget till förmån för  
eget yrkande i fyra att-satser: 
1. att godkänna nya priser och regler för lokaluthyrning till företag, friskolor 
och kommersiell  verksamhet med mera, med en giltighet från och med den 
1 januari 2009, 
2. att uppmana fullmäktige att ta ställning till om årlig indexuppräkning av  
föreslagen hyra skall ske för företag, friskolor och kommersiell verksamhet med 
mera, 
3. att återremittera samordning av hyressättning för ideella föreningar, privat- 
personer, studieförbunden och pensionärsorganisationer. Fram tills beslut i  
barn- och ungdomsnämnden lämnas hyressättningen oförändrad för dessa  
organisationer i barn- och ungdomsförvaltningen, samt 
4. att överlämna till kommunfullmäktige att fastställa den förändrade lokal- 
taxan för barn- och ungdomsförvaltningens lokaluthyrning till företag, friskolor 
och kommersiell verksamhet. 
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forts § 102 
 
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till Johan Elofssons yrkande. 
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Johan Elofsson yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Johan Elofssons 
yrkande och finner Johan Elofssons yrkande som antaget. 
 
Birgitta Gamelius (m) poängterar att kostnaden för ideella föreningar ska 
vara utan moms. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
1. att  godkänna nya priser och regler för lokaluthyrning till företag, friskolor 
 och kommersiell verksamhet med mera, med en giltighet från och med den 
 1 januari 2009, 
2. att  uppmana fullmäktige att ta ställning till om årlig indexuppräkning av  
 föreslagen hyra skall ske för företag, friskolor och kommersiell verksamhet 
 med mera, 
3. att  återremittera samordning av hyressättning för ideella föreningar, privat- 
 personer, studieförbunden och pensionärsorganisationer. Fram tills beslut i  
 barn- och ungdomsnämnden lämnas hyressättningen oförändrad för dessa  
 organisationer i barn- och ungdomsförvaltningen, samt 
4. att  överlämna till kommunfullmäktige att fastställa den förändrade lokal- 
 taxan för barn- och ungdomsförvaltningens lokaluthyrning till företag, 
 friskolor och kommersiell verksamhet. 
___________ 
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B Karsvall  2008.311 290 
S Ohlsson 
S Petersson 
Rektor 
Tekn förv  
Akten § 103 
 Etablering av tillfällig förskola på Hästö 

 
Behovet av fler förskoleplatser våren 2009 har redovisats vid flera tillfällen.  
I avvaktan på att permanenta platser kan etableras, antingen i enskild eller i 
kommunal regi, behövs tillfälliga förskoleplatser som snabbt kan startas upp men 
som också kan lämnas när permanenta platser etablerats. 
 
Förslag 
En möjlighet är att hyra privatägda förskolelokaler på Hästö. Dessa lokaler har 
tidigare använts för kommunal förskola men lämnades sommaren 2007. Lokalerna 
lämnades för att det fanns anmärkningar från arbetsmiljöverket samt att 
verksamheten hade behov av att utökas vilket inte fanns utrymme för i dessa lokaler.  
Dessa lokaler har, efter det att kommunen lämnat dem, delvis byggts om och 
renoverats för etablering av förskola i enskild regi. Denna enskilda verksamhet har 
dock stängt sin verksamhet och därmed också lämnat denna lokal. 
 
Genom att etablera två förskoleavdelningar i dessa lokaler tillskapas här 38 
förskoleplatser. 
Ett hyreskontrakt skrivs med fastighetsägaren som löper från 1 januari 2008 till den 
31 december 2010.  
 
Kostnader2009 
Driftskostnad (exkl lokaler) 75 000kr x 38 platser =  2 850 000 kronor 
Lokalkostnad =                  556 000 kronor 
TOTALT                 3 406 000 kronor 
 
Kostnad för inventarier 150 000 kronor. 
 
Pengar för drift och lokalkostnader hämtas i den för förskoleutbyggnad avsatta 
budgeten för 2009. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  etablera tillfällig förskoleverksamhet på Hästö enligt förslag ovan.  
 
Beslutsförslag 

 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
nämndens novembersammanträde. 

 -------------- 
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forts § 103 
 
Yrkanden 
Patrik Hansson (s) yrkar avslag på tjäntemannaförslaget till förmån för eget yrkande, 
att avslå förvaltningens begäran, att förvaltningen ges i uppdrag att 
omedelbart hitta lösning för förskoleutbyggnaden i egna lokaler. Yttrandet i sin 
helhet, se bilaga 1. 
 
Richard Jomshof (sd)  yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Patrik Hanssons 
avslagsyrkande och finner tjänstemannaförslaget som antaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att  etablera tillfällig förskoleverksamhet på Hästö enligt förslag ovan. 
___________ 
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§ 104 
Delegeringsärenden 
 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för arbete som vikarierande  2008.5 024 
rektorsassistent  75% i Lyckeby rektorsområde under  
tiden 1 november till och med den 31 december 2008 
 
Beslut om lönetillägg under tiden 11 augusti till och med 2008.5 024 
den 31 december 2008 
 
Beslut om lönetillägg för arbete med schemaläggning  2008.5 024 
inom Jämjö samverkansområde under tiden 1 april 2008 
till och med den 31 mars 2009. 
 
Inskrivning av elev i särskola från och med den 2008/8027 
20 oktober 2008. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i 
Jändelskolan 7-9 från och med 3 oktober 2008 
 
Beviljad ledighet för flicka år 9 i Jändelskolan 7-9 under 
tiden 10-11 november 2008 
 
Beslut om placering i liten undervisningsgrupp för pojke  
år 9 i Vedeby rektorsområde från och med den 25 augusti 
2008 
 
Beslut om fortsatt placering i särskild undervisningsgrupp  
för pojke år 9 i Vedeby rektorsområde från och med den  
25 augusti 2008 
 
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för pojke  
år 7 i Vedeby rektorsområde från och med den 4 september 
2008 
 
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för pojke  
år 7 i Vedeby rektorsområde från och med den 4 september 
2008 
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forts § 104 
 
Beviljad ledighet för pojke år 9 i Vedeby rektorsområde under 
tiden 8-22 september 2008. 
 
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för pojke  
år 9 i Vedeby rektorsområde från och med höstterminen 2008 
 
Beslut om placering i förberedelseklass för pojke  
år 9 i Vedeby rektorsområde från och med höstterminen 2008 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 8 i Vedeby  
rektorsområde från och med höstterminen 2008 
 
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för flicka 
år 9 i Vedeby rektorsområde från och med den 22 september 
2008 
 
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för pojke  
år 7 i Vedeby rektorsområde från och med höstterminen 2008 
 
Beviljad ledighet för pojke år 7 i Vedeby rektorsområde under 
tiden 10-24 oktober 2008. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 7 i Vedeby  
rektorsområde från och med den 17 oktober 2008 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_________________
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 § 105 
 Meddelanden 
 
 Kommunfullmäktige 2007.306 042     
  § 119 
  Delårsbokslut per den 31 augusti 2008 
  för Karlskrona kommun 
 
 Kommunfullmäktige 2008.293 020 
  § 129  
  Yttrande över motion om att kaffe som  
  upphandlas av kommunens förvaltningar 
  och bolag ska vara rättvisemärkt 
 
 
 Kommunfullmäktige 2008.292 058 
  § 130 
  Yttrande över medborgarförslag om att   
  köpa in KRAV-märkt och rättvisemärkt 
  kaffe till kommunens förvaltningar och 
  bolag 
  
 Kommunfullmäktige 2007.512 611 
  § 133 
  Svar på medborgarförslag – ”Alla älskar   
  Vedebyskolan” 
 
 Kommunfullmäktige 2007.230 109 
  § 142 
  Förslag till yttrande över medborgarförslag 
  från RFSL angående homosexuella, bisexuella och 
  transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter 
  och skyldigheter som alla andra i samhället 
 
 Kommunstyrelsen 2007.306 042 
  § 216  
  Budgetuppföljning per den 30 september  
  2008 
  
 Kommunstyrelsen 2008.233 042 
 Mats Svensson, klf Nämndernas beslut om internbudget för  
  år 2009 
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 forts § 105 
 
 
 Utbildningsnämnden 2008.176 617 
  § 60 
  Förslag till ändrad organisatorisk tillhörig- 
  het för gymnasieskola och särvux 
 
 Till kommunstyrelsen 2008.233 042 
  Tillägg till barn- och ungdoms-   
  förvaltningens budgetäskande 2009 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.305 291 
  Godkännande av livsmedelsanläggning, 
  Sturköskolan 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.273 210 
  Angående grönstrukturplan för Karlskrona 
  kommun 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.285 214 
  Angående detaljplan för Hasslö 7:135 
 
 Till föräldrar till elever i 2007.384 611 
 år 5, Hästöskolan Svar på skrivelse gällande krav på senare- 
  läggning av klassflytt från Hästöskolan 
  till Wämöskolan 
 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas  
 till protokollet. 
 ______________ 
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§ 106 
Kurser/konferenser 
 
Den 24-25 mars 2009 är det Kommunal Skolriksdag i Älvsjö.  
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott ges möjlighet att åka på Skolriksdagen. 
Samordning med anmälan, resor och hotellbokningar kommer att ske med 
utbildningsnämnden. 
Övriga som vill delta får vända sig till sitt parti. 
___________ 
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§ 107 
Övriga frågor 
 
1. Placeringar inom förskolan  

  Solvig Ohlsson, verksamhetschef för förskolorna informerar om hur placerings- 
 arbetet på förskolorna fortskrider. Fler barn än prognostiserat behöver 
 barnomsorg framöver. Detta beror bland annat på inflyttning till kommunen.  
 Flera förskolor med fysiskt bra förutsättningar kommer med hjälp av mer 
 personal att ta emot fler barn, främst gäller detta syskonförturer. Cirka 80 barn 
 kommer på detta sätt att placeras ut. Detta gäller på halvårsbasis fram till och 
 med den 30 juni 2009. 
 En stor osäkerhetsfaktor uppstår då föräldrar skjuter på placeringsdatumet i  
 avvaktan på förstahandsvalet.  
 Hur förvaltningen kommer att klara placeringarna i april och maj 2009 är fort- 
 farande oklart.  
 ------------------ 
 

2. Specialistpoolen 
 Patrik Hansson (s) frågar vad som händer med specialistpollen framöver. 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef för förskolorna svarar att en utvärdering av 
 höstens verksamhet är på gång, men vi ser redan nu att någon form av 
 förändring måste ske. 
 ------------------ 
 
3.  Rosenholmskolan 
 Patrik Hansson (s) undrar hur det ser ut med ansökningarna till Rosenholmskolan. 
 Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar att det är ett stort tryck på verksamheten. 
 Skolan kan dock inte utökas mer eftersom det inte finns lokaler. 
  
 Rödebyskolan har däremot nyligen startat upp en idrottsprofil. Detta kanske 
 kan bli ett alternativ. 
 --------------------- 
 
4.  Tullskolans framtid 
 Patrik Hansson (s) frågar vad utredningen om Tullskolans framtid, befinner sig. 
 Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om att utredningen pågår. 
 Ärendet kommer upp på barn- och ungdomsnämnden i januari – februari 2009. 
 -------------------- 
 
5.  Sturköskolan 
 Patrik Hansson (s) frågar om förskoleverksamhetens lokaler på Sturkö. 
 Bodil Karsvall, förvaltningschef, svarar att inflyttning av förskolan till 
 skolans lokaler beräknas vara klart till augusti 2009. 
       ___________ 



Ärende 5 

Etablering av tillfällig förskola på Hästö 

Bilaga 1 till BUN.s 
protokoll 19 november 2008 

Vi ser mycket positivt på antalet nyfödda barn i Karlskrona. Det är bra för vår kommun. Vi 
anser att kommunen måste garantera att barnomsorgs garantin uppfylls. Ingen förälder ska 
känna tveksamhet inför det löftet. 

För att klara barnomsorgsbehovet både på kort och lång sikt krävs en kommunal planering 
såväl när det gäller detaljplaner, lokalförsörjning som ekonomi. 

Vi vet alla att vi behöver se över lokalutnyttjandet inom barn- och ungdomsnänmdens verk
samhetsområde. Det vore direkt fel att nu hyra av extern förhyrare. Det måste gå att hitta en 
lösning i egna lokaler. 

Socialdemokraterna föreslår därför 

att avslå förvaltningens begäran 

att förvaltningen ges i uppdrag att omedelbart hitta lösning för förskoleutbyggnaden i egna 
lokaler. 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 16 december 2008 
 
§ 108 Aktuell information  

- Hur arbetar man med skolplanen 
- Attitydundersökning år 5 

  
   § 109 Budgetuppföljning januari - november 2008 
 
   § 110 Ansökan om tillstånd för enskilt fritidshem – Karlskrona Montessori AB 
 
   § 111 Ansökan om bidrag för enskilt fritidshem – Karlskrona Montessori AB 
 
   § 112 Ansökan om tillstånd för enskilt förskola – Nätet föräldrakooperativ  
 

  § 113 Ansökan om bidrag för enskilt förskola – Nätet föräldrakooperativ 
 
  § 114 Ansökan om tillstånd för enskilt förskola – Stumholmens föräldrakooperativ 
 
  § 115 Ansökan om bidrag för enskilt förskola – Stumholmens föräldrakooperativ 
 
  § 116 Ansökan om tillstånd för enskilt förskola – Tockatorpet AB 
 
  § 117 Förslag till riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever 
   med invandrarbakgrund inom barn- och ungdomsförvaltningen 
 
  § 118 Förslag till yttrande över nytt handlingsprogram för etnisk mångfald i 
   Karlskrona kommun för åren 2008-2011 
 
  § 119 Ny förskola i Jämjö 
 
  § 120 Delegeringsärenden 
 
  § 121 Meddelanden 
 
  § 122 Kurser/konferenser 
 
  § 123 Övrigt 
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Plats och tid Gullberna Park, Karlskrona Kompentenscenter, lokal Oscarsvärn 
 kl 08.30 – 12.00 
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1:e vice ordförande   
 Patrik Hansson (s) 2:e vice ordförande 
 Patrik Magnusson (m) 
 Anna Ekström (fp) fr o m § 109 

 Pernilla Persson (c)   

 Thomas Brindefalk-Knutsson (kd) 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andréasson (s)   

 Lisbeth Bengtsson (s) 
 Richard Jomshof (sd)   
  
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) 
 Emina Cejvan (m) § 108 

 Eva Henningsson (s) 
 Siv Holmberg (s) 
 Helene Gustafsson (s)  

   
Ersättare Emina Cejvan (m) fr o m § 109 

 Patrik Stjernlöf (m) 
 Margareta Olin Mattsson (c) 
   
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Solvig Ohlsson verksamhetschef för förskolorna 
 Stefan Petersson chefsekonom 
 Anita Ottosson kvalitetssamordnare  § 108 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
 
Inbjudna Gunilla Bergman rektor Lyckeby 
 Johannes Landtreter  fritidspedagog Spandelstorp 
 Emma Ivarsson  fritidspedagog Spandelstorp  
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Utses att justera  Lisbeth Bengtsson (s) 
 
Justeringens tid och plats Wämö Center den 18 december 2008   
 
Paragrafer 108 - 123              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 19 december 2008. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Rektor  2007.336 619  
Berörda 
Akten 

 
 
§ 108 
Aktuell information 
 
1. Hur arbetar man med skolplanen 
   Gunilla Bergman, rektor i Lyckebyområdet och representant från nätverket 
  för fritidspedagoger, Johannes Landtreter, fritidspedagog, även han   
  representant från nätverket samt Emma Ivarsson fritidspedagog, informerar om  
  hur fritidshemmen i kommunen arbetar utifrån de styrdokument som finns; 
  LPO -94, allmänna råd, skolplan samt lokala arbetsplaner.  
 
  Man arbetar utifrån åtta kunskapsområden: 

1. Relationer och konflikthantering 
2. Genus 
3. Rörelse och hälsa 
4. Natur, miljö och teknik 
5. Språk och kommunikation 
6. Kultur 
7. Individens identitet 
8. Barnens inflytande och ansvar 

 
  De berättar vad man gör på fritidshemmen och hur man kopplar detta till styr- 
  dokumenten. 
 
  För att hålla hög kvalitet på fritids är det viktigt med personalens kompetens, 
  barngruppens storlek, personaltätheten, tid för planering, uppföljning och  
  dokumentation, komplement till skolan, samverkan skola-fritidshem samt 
  resurser för barn i behov av särskilt stöd. 
 
  Fritidshemmen anordnar varje år, i samarbete med barn- och fritidsprogrammet, 
  Fritidshemmens Dag i Wämöparken. Detta infaller nästa gång den 12 maj 2009. 
 
  Ordförande och ledamöter tackar för en bra presentation. 

  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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B Karsvall  forts § 108  
A Eklund 
A Ottosson  
Rektor 
Rektorsass 
Intendenter 2. Attitydundersökning år 5 
Adm centrum 
A Karlsson        Bakgrund 

Barn- och ungdomsförvaltningen har sedan läsåret 2002/03 genomfört 
attitydundersökningar, som ska ge en bild av skolan och hur den uppfattas av 
elever och av föräldrar. Vartannat år har undersökningen riktats gentemot elever 
i avgångsklasserna och deras föräldrar och vartannat år gentemot åk 5. Kunskap 
om hur skolan uppfattas av dem som den är till för är av betydelse för 
utveckling, förändringar och förbättringar. 
 
Direktiven i Skolplan för år 2007-2010 innebär att undersökningarna särskilt ska 
fokusera på och redovisa områdena trygghet och tolerans i arbetsmiljö samt 
hälsa. 
 
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare, presenterar undersökningen som gjorts i  
åk 5. 
 
Genomförande 
Undersökningarna har genomförts på klassnivå. Varje klass besvarar och 
utvärderar sin egen klassrapport. På så vis blir det en snabb återföring av 
resultaten och eleverna blir mer delaktiga i skolans kvalitetsarbete. 
 
Svarsfrekvens 
Läsåret 2008/09 finns 582 elever i år 5 i kommunala och fristående skolor, som 
erbjöds delta i undersökningen. Från friskolorna samt från fyra kommunala 
skolor finns inga uppgifter inlämnade, vilket ger ett bortfall med 153 elever. 
Svarsfrekvensen har under året för åk 5 varit 2004 93%, 2006 88% samt 2008 
71%. 
 
Nämnden uppmanar de kommunala skolor som inte svarat att göra detta. 
Jämförbara mätningar med friskolorna är också önskvärt. 
 
Syftet med undersökningen är att den ska ge en bild av skolan och hur den 
uppfattas. 
 
Ordförande tackar för presentationen. 
 

 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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B Karsvall 2007.306 042 
S Petersson 
Akten 

 
 
§ 109 
Budgetuppföljning januari – november 2008 

Prognos för 2008     + 3 Mkr 
 
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat slutar på + 3 Mkr.  
 
I förhållande till periodiserad budget och i förhållande till föregående år så är 
resultatet i paritet med 2007 vid denna period. 
 
Förändringen som skett sedan föregående månads uppföljning är att rektorsområdena 
nu uppvisar ett överskott samt att den centrala förvaltningen haft lägre kostnader än 
beräknat. Orsakerna till detta beror på ett flertal olika saker. Bland annat kan nämnas 
färre elever som gått över till fristående skolor än budgeterat och större finansiella 
intäkter än budget. 
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten är, enligt budgetbeslut, på 6,0 Mkr. Till detta kommer 0,8 Mkr  
som inte utnyttjades under 2007 för bl a utrustning/inventarier till förskolor som 
öppnats senare än beräknat samt 1 Mkr för utrustning och inventarier till den 
ombyggda Rosenfeldtskolan. För den utbyggnad som planeras inom den kommunala 
förskolan under 2008 finns ytterligare investeringsmedel, 0,5 Mkr, avsatta i reserv 
under kommunstyrelse till utrustning/inventarier. Bokfört utfall per november är  
5,3 Mkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
  
att godkänna budgetuppföljningen för januari – november 2008  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
____________ 
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Karlskrona Montessori AB 2008.294 630   
B Karsvall 
A Ottosson 
Akten  
 
 § 110  
   Ansökan om tillstånd för enskilt fritidshem – Karlskrona Montessorifriskola AB 
 
   Bakgrund 
 Karlskrona Montessorifriskola AB är huvudman för Montessorifriskolan och 
 fritidshemmet. Verksamheten har reglerats av avtal som kontinuerligt förnyats.  
 
 Tillstånd 

Från och med den 1 juli  2006 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§ 
avseende etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem. 
För att anpassa handläggning och beslutsfattande till skollagens ändringar beslutade 
barn- och ungdomsnämnden den 28 augusti 2006, § 79, vad som ska gälla vid 
tillståndsgivning och vid beslut om bidrag. 
Mot bakgrund av ändringar i skollagen och i kombination med att avtalet för 
fritidshemmet upphör ansöker Karlskrona Montessorifriskola AB om tillstånd att 
bedriva enskilt fritidshem. Fritidshemmet, som har varit igång sedan skolan startade 
hösten 2001, består av tre avdelningar. Binomen där barn mellan sex och sju år är 
placerade, Trinomen med barn i åldrarna åtta och nio år samt Abakus för de äldre 
barnen (10-12 år). 
 
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskilt fritidshem om 
verksamheten uppfyller 
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och 
2. de krav som anges i 3 §. 
 
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska nytt tillstånd 
sökas.  
 
Bedömning av ansökan 
Läroplanen för grundskolan (Lpo 94) ligger till grund för Karlskrona 
Montessorifriskola AB:s ansökan, som bedöms svara mot de krav på god kvalité och 
säkerhet som ställs i skollagen (2a kap 14 §).  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  bevilja Karlskrona Montessorifriskola AB tillstånd att bedriva fritidshem. 
 

 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet  
 på nämndens decembersammanträde. 
 -------------------------- 
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 forts § 110 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 

att  bevilja Karlskrona Montessorifriskola AB tillstånd att bedriva fritidshem. 
  
 ___________   
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Karlskrona Montessori AB  2008.294 630 
S Petersson 
Akten 
 
 
 § 111 
 Ansökan om bidrag för enskilt fritidshem – Karlskrona Montessorifriskola AB 
 

Karlskrona Montessorifriskola AB har i skrivelse den 28 oktober 2008 till barn-  
och ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till fortsatt drift av sin fritidshems-
verksamhet på Gullberna Park.  
 
Karlskrona Montessorifriskola AB bedriver fritidshemsverksamhet på Gullberna 
Park enligt avtal med barn- och ungdomsnämnden. Avtalet går ut den 31 december 
2008 och med anledning av detta söks bidrag för fortsatt verksamhet. I budget finns 
medel avsatt för denna verksamhet.  
 
Tillstånd att bedriva fritidsverksamhet söks av Karlskrona Montessorifriskola AB i 
separat ärende.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  bevilja verksamhetsbidrag till Karlskrona Montessorifriskola AB från och med 
 den 1 januari 2009. Bidragen beviljas i enlighet med de av nämnden beslutade 
 bidragsnivåer och kan, efter politiska beslut, komma att förändras. 
 

 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
 nämndens decembersammanträde.  
 -------------------------- 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 

att  bevilja verksamhetsbidrag till Karlskrona Montessorifriskola AB från och med 
 den 1 januari 2009. Bidragen beviljas i enlighet med de av nämnden beslutade 
 bidragsnivåer och kan, efter politiska beslut, komma att förändras. 
____________ 
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Nätet föräldrarkooperativ 2008.274 630 
B Karsvall 
A Ottosson 
Akten 
 
 § 112 
 Ansökan om tillstånd för enskild förskola – Nätet föräldrakooperativ 
 

Bakgrund  
Nätets föräldrakooperativa förskola, ekonomisk förening, har sedan 1997 bedrivit 
förskola i enskild regi. Verksamheten har reglerats av avtal som kontinuerligt 
förnyats.  
 
Tillstånd 
Från och med den 1 juli 2006 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§ 
avseende etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem. 
 
För att anpassa handläggning och beslutsfattande till skollagens ändringar fattade 
barn- och ungdomsnämnden i augusti 2006 beslut om vad som ska gälla vid 
tillståndsgivning och vid beslut om bidrag. 
 
Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för Nätets 
förskola löper ut den 31 december 2008 ansöker föreningen om tillstånd från och 
med den 1 januari 2009. Föreningen har för avsikt att ha samma omfattning som de 
har idag på förskolan, dvs. två avdelningar med sammanlagt 44,6 platser.  
 
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om 
verksamheten uppfyller 
1.  kraven på god kvalitet och säkerhet, och 
2. de krav som anges i 3 §. 

 
 Bedömning av ansökan 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för ansökan från föräldra-
kooperativet Nätet, ekonomisk förening, som bedöms svara mot de krav på god 
kvalité och säkerhet som ställs i skollagen (2a kap 14 §).  

 
 Tjänstemannaförslag 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  bevilja föräldrakooperativet Nätet, ekonomisk förening, tillstånd att bedriva 
 enskild förskola. 
 

 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet  
 på nämndens decembersammanträde. 
 -------------------------- 
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forts § 112 
 

 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
  

att  bevilja föräldrakooperativet Nätet, ekonomisk förening, tillstånd att bedriva 
 enskild förskola.  

 ___________   
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Nätet föräldrakooperativ 2008.274 630 
S Petersson 
Akten 
 

 
§ 113 
Ansökan om bidrag för enskild förskola – Nätet föräldrakooperativ 
 
Nätets föräldrakooperativ har i skrivelse den 24 november 2008 till barn- och 
ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till fortsatt drift av sin förskoleverksamhet i 
Nättraby.  
 
Nätets föräldrakooperativ bedriver idag förskoleverksamhet i Nättraby enligt avtal 
med barn- och ungdomsnämnden. Avtalet går ut den 31 december 2008 och med 
anledning av detta söks bidrag för fortsatt verksamhet. I budget finns medel avsatt 
för denna verksamhet.  
 
Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet söks av Nätets föräldrakooperativ i separat 
ärende.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  bevilja verksamhets- och lokalbidrag till Nätets föräldrakooperativ från och med 
 den 1 januari 2009. Bidragen beviljas i enlighet med de av nämnden beslutade 
 bidragsnivåer och kan, efter politiska beslut, komma att förändras. 
 

 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet  
 på nämndens decembersammanträde. 
 -------------------------- 

 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 

att  bevilja verksamhets- och lokalbidrag till Nätets föräldrakooperativ från och med 
 den 1 januari 2009. Bidragen beviljas i enlighet med de av nämnden beslutade 
 bidragsnivåer och kan, efter politiska beslut, komma att förändras. 
____________ 
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Stumholmens föräldrakooperativ 2008.314 630 
B Karsvall 
A Ottosson 
Akten 

 
§ 114 
Ansökan om tillstånd för enskild förskola – Stumholmens föräldrakooperativ 
 
Bakgrund 
Stumholmens föräldrakooperativ, ekonomisk förening, har sedan 1994 bedrivit 
förskola i enskild regi. Verksamheten har reglerats av avtal som kontinuerligt 
förnyats.  
 
Tillstånd 
Från och med den 1 juli 2006 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§ 
avseende etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem. 
 
För att anpassa handläggning och beslutsfattande till skollagens ändringar fattade 
barn- och ungdomsnämnden i augusti 2006 beslut om vad som ska gälla vid 
tillståndsgivning och vid beslut om bidrag. 
 

 Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för 
 Stumholmens förskola löper ut den 31 december 2008 ansöker föreningen om 
 tillstånd från och med den 1 januari 2009. Föreningen har för avsikt att ha samma 
 omfattning som de har idag på förskolan, det vill säga två avdelningar med 40-42 
 platser.  

 
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om 
verksamheten uppfyller 
1.  kraven på god kvalitet och säkerhet, och 
2. de krav som anges i 3 §. 

 
 Bedömning av ansökan 
 Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för ansökan från Stumholmens 
 föräldrakooperativa förskola, ekonomisk förening, som bedöms svara mot de krav 
 på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen (2a kap 14 §).  
 
 Tjästemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
 att  bevilja Stumholmens föräldrakooperativa förskola, ekonomisk förening,   
 tillstånd att bedriva enskild förskola. 
 
 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet  
 på nämndens decembersammanträde. 
 -------------------------- 
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forts § 114 
 

 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
 att  bevilja Stumholmens föräldrakooperativa förskola, ekonomisk förening,   
 tillstånd att bedriva enskild förskola. 
 _____________ 
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Stumholmens föräldrakooperativ 2008.314 630 
S Petersson 
Akten 

 
 
§ 115 
Ansökan om bidrag för enskild förskola – Stumholmens föräldrakooperativ 
 

 Stumholmens föräldrakooperativ har i skrivelse den 27 november 2008 till barn- och 
 ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till fortsatt drift av sin förskoleverksamhet 
 på Stumholmen.  
 
 Stumholmens föräldrakooperativ bedriver idag förskoleverksamhet på Stumholmen  
 enligt avtal med barn- och ungdomsnämnden. Avtalet går ut den 31 december 2008   
 och med anledning av detta söks bidrag för fortsatt verksamhet. I budget finns medel 
 avsatt för denna verksamhet.  
 
 Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet söks av Stumholmens föräldrakooperativ i 
 separat ärende.  
 
 Tjänstemannaförslag 
 Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
  att  bevilja verksamhets- och lokalbidrag till Stumholmens föräldrakooperativ från  

  och med den 1 januari 2009. Bidragen beviljas i enlighet med de av nämnden  
  beslutade bidragsnivåer och kan, efter politiska beslut, komma att förändras. 

 
 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet  
 på nämndens decembersammanträde. 
 -------------------------- 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 

att  bevilja verksamhets- och lokalbidrag till Stumholmens föräldrakooperativ från  
 och med den 1 januari 2009. Bidragen beviljas i enlighet med de av nämnden  
 beslutade bidragsnivåer och kan, efter politiska beslut, komma att förändras. 
____________ 
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Tockatorpet AB  2008.203 630 
B Karsvall 
A Ottosson 
Akten 

 
§ 116 
Ansökan om tillstånd för enskild förskola – Tockatorpet AB 
 
Bakgrund 

 Åsa Niklasson, Aktiebolaget Grundstenen (under ändring till Tockatorpet AB), 
 ansöker om tillstånd för enskild förskola. Ansökan avser två avdelningar med totalt 
 28 platser och planerat startdatum är den 1 september 2009. 
 

Förskolan ska drivas enligt förskolans läroplan och ha inriktningen sång och musik.  
Eftersom arbetsplanen är ett dokument som personalen ska upprätta och arbeta 
utifrån vill sökande vänta med att lämna in den tills personalen är anställd.  
 
Utformning av åtgärdsplaner, för säkerheten på förskolan, ska alla anställda vara 
delaktiga i. Planerna ska förvaras i en pärm som ska hållas aktuell och omfatta  

 allergirond, brandtillsyn, handlingsplan vid försvinnande, kris- och katastrofplan,  
 likabehandlingsplan samt skyddsrond. 

 
Förskolans öppettider ska vara mellan 6.00 och 18.00. Placering av barn ska göras 
enligt kommunens regler och förskolan ska följa kommunens regler och 
tillämpningsföreskrifter samt ha samma barnomsorgstaxa som den kommunala 
verksamheten har (enligt maxtaxan). 

 
Den lokal sökande vill starta förskolan i är densamma som barn- och ungdoms-
förvaltningen lämnar inför hösten 2009. Den kommunala förskolan ska då flytta till 
samma byggnad som Sturkö skola finns i. Skälet till detta är att kommunen måste 
effektivisera användningen av lokaler utifrån det behov av platser som finns i 
området. Sökandes planering är att hösten 2010 flytta in i nybyggda lokaler som då 
beräknas stå klara. Byggföretaget Hem 1 har lämnat planförslag på området 
Tockatorp, vilket bl.a. omfattar bygge av en förskola. När förskolan flyttar in i nya 
lokaler ska den ha ett eget kök, där varierad och hälsosam mat ska tillagas av råvaror 
som i möjligaste mån är närproducerade. I väntan på detta ska sökande köpa lunch 
från extern leverantör. 
Sökande har anmält till samhällsbyggnadsförvaltningen att hon har för avsikt att 
bedriva förskola i lokalerna på Stenhuggerivägen. 
 
Tillstånd 
Enligt skollagen kap 2a 14 § ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om 
verksamheten uppfyller 
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och 
2.   de krav som anges i 3 §. 
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska nytt tillstånd 
sökas. 
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Bedömning av ansökan 

 Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för Åsa Niklasson ansökan, 
 som uppfyller kraven på verksamhetens innehåll och kvalitet. På grund av rådande 
 situation, med krav på lokaleffektivisering, kan inte tillstånd lämnas för förskola i 
 de lokaler som anges i ansökan. 
 
 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
 att  avslå ansökan om tillstånd för att bedriva förskola från Åsa Niklasson,   
 Aktiebolaget Grundstenen (under ändring till Tockatorpet AB)  
 
 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet  
 på nämndens decembersammanträde. 
 -------------------------- 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
 att  avslå ansökan om tillstånd för att bedriva förskola från Åsa Niklasson,   
  Aktiebolaget Grundstenen (under ändring till Tockatorpet AB). 
 ____________ 
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Kommunfullmäktige  2008.332 130 
A Eklund   
Akten 

 
 
§ 117 
Förslag till riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever med 
invandrarbakgrund inom barn- och ungdomsförvaltningen 
 
Avsikten med dessa riktlinjer är att tydliggöra målgruppen, klargöra det kommunala 
uppdraget och  ansvaret, redovisa förutsättningar och rutiner för verksamheterna 
inom barn- och ungdomsförvaltningen samt fastställa gemensamma mål. 
 
Bakgrund 
Karlskrona kommun har sedan 1987 tagit emot asylsökande elever i grundskola. 
Antalet elever har varierat mellan åren, de två senaste åren har det varit mellan 50 – 
100 elever. Avtal finns mellan Karlskrona kommun och Migrationsverket. 
 
Utgångspunkten för Sveriges åtaganden finns i FN:s Barnkonvention artikel 2, 
en nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar som 
publicerades 2007. (Skolverket Dnr 2006:487) samt ”Allmänna Råd för utbildning av 
nyanlända elever” från Skolverket. 
 
Mål  
-  I vart och ett av kommunens fem skolområden ska år 2012 finnas beredskap för 
 att ta emot minst 10 nyanlända barn mellan skolår 4 – 9. 
- Varje skolområde ska kompetenssäkra sin organisation på så sätt att 
 förskolebarn som har rätt till modersmålsträning ska erhålla detta. 
- Varje nyanländ elev ska så snabbt som möjligt delta i reguljär undervisning 
 genom ett anpassat stöd och individuell planering som utgår från elevens 
 resurser och behov.  
- Maxtiden för att gå i förberedelseklass (FBK) är 2 år och senast efter ett år ska 
 FBK placeringen prövas.  
- Vi ska sträva efter att rekrytera seniorer med kulturell – och språklig kompetens 
 för att komplettera den ordinarie mentors – och kamratstödjarverksamheten. 
- Vi ska sträva efter ett utökat samarbete med SFI vad gäller den språkpraktik som 
 ingår i utbildningen. 
- Andelen pedagoger med SvA kompetens ska öka. 
- Kompetensutveckling för lärare och skolledare ska erbjudas med utgångspunkt 
 från de områden som i en kompetensinventering behöver utvecklas.   
- I förvaltningens kvalitetsarbete ska från 2010 effekterna av förskolans och 
 skolans arbetssätt och åtgärder mätas och analyseras. 
 
Vissa delar i riktlinjerna överförs också som synpunkter i yttrandet till handlings-
program för etnisk mångfald för Karlskrona kommun. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  anta riktlinjer för nyanlända enligt förslag 
att  dessa riktlinjer tillika ska betraktas som barn- och ungdomsnämndens 
 Mångfaldsplan  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
------------------ 
 

 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar  

 
att  anta riktlinjer för nyanlända enligt förslag. 
 
att  dessa riktlinjer tillika ska betraktas som barn- och ungdomsnämndens 
 Mångfaldsplan. 
 _____________ 
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Kommunfullmäktige  2008.260 109 
A Eklund 
Akten 

 
 
§ 118 
Förslag till yttrande över nytt handlingsprogram för etnisk mångfald i  
Karlskrona kommun för åren 2008-2011 
 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott har översänt rubricerade förslag till 
handlingsplan för remissyttrande. 
 
Den policy som formuleras i ” Handlingsprogram för etnisk mångfald i Karlskrona 
kommun för åren 2008 – 2011”, omfattar Karlskrona kommuns samtliga nämnder, 
förvaltningar och bolag, men ska också ha en roll som förebild och pådrivare utanför 
den kommunala organisationen. Mångfaldsarbetet ska också ses som en del i den 
helhet som innefattar bland annat jämställdhet, miljöfrågor och FN:s barnkonvention. 
 
Bland de angivna områden som är prioriterade i handlingsprogrammet vill barn- och 
ungdomsnämnden särskilt belysa ”Demokrati”, ”Barnomsorg, skola och utbildning” 
och ”Boende”. 
 
Övriga synpunkter 
Sedan 2006 finns lagstadgat att varje verksamhet inom förskolan och skolan ska ha 
en Likabehandlingsplan. Planen ska stärka och förtydliga ansvaret och främja barns 
lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder eller sexuell läggning samt förebygga och förhindra trakasserier eller 
annan kränkande behandling.  
Arbetet med att ta fram en Likabehandlingsplan, utvärdera densamma årligen kräver 
delaktighet från både personal och elever.  
I förslag till riksdagen ligger för närvarande en ny diskrimineringslag som i likhet 
med Likabehandlingslagen ska främja lika rättigheter och möjligheter.  
Barn och ungdomsnämnden har också i enlighet med Skolverkets Nationella strategi 
för nyanlända barn och ungdomar formulerat förvaltningsövergripande riktlinjer och 
mål för mottagande och utbildning av berörd målgrupp. 
Dessa båda styrdokument följs upp och redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen. 
För att begränsa och samordna antalet måldokument, såsom revisionsrapport FG-02 
rekommenderar, vill barn- och ungdomsnämnden avstå från att ta fram ytterligare ett 
dokument. 
Vår Mångfaldsplan finns istället inbakad i Likabehandlingsplanerna och i riktlinjer 
för nyanlända barn och elever. 
Redovisning av måluppfyllelse till kommunstyrelsen kan ske inom ramen för 
Kvalitetsredovisningen i april varje år. 
Slutligen vill barn- och ungdomsnämnden lyfta fram några viktiga områden som 
kräver samordning på kommunnivå och som nämnden därför önskar ska arbetas in i 
det slutliga Handlingsprogrammet för etniskt mångfald: 
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 - en översyn av avtalet med Migrationsverket där hänsyn tas till nya eller förändrade 
nationella styrdokument 
- ett kommunalt regelverk med ekonomiska förutsättningar som inbegriper nyanlända 
förskolebarn och skolbarn som kommer som anknytningsfall. 
- det bör tas fram en angiven ambitionsnivå i Handlingsprogrammet för samarbete 
internt och/eller externt kring barns och ungdomars fritid, psykiska hälsa samt för 
nyanlända elevers rätt till praktisk arbetslivsorientering(PRAO) 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   godkänna förslaget till yttrande. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 
------------------ 

 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 

att   godkänna förslaget till yttrande. 
___________ 
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Tekniska nämnden/förv 2008.333 290  
S Ohlsson 
Akten 

 
§ 119 
Ny förskola i Jämjö 
 
Bakgrund 
För att möta behovet av förskoleplatser i Jämjö startades januari 2003 
förskoleverksamhet i förhyrda lokaler på Östra Stationsvägen. I dessa lokaler fanns 
också öppen förskola och tidigare också fritidshem. Planerna var då att dessa lokaler 
bara skulle användas under en mycket begränsad tid medan nya förskolelokaler 
iordningställdes. Hösten 2004 utökades dock förskoleverksamheten och den öppna 
förskolan flyttade till andra lokaler. 
Placeringen av fastigheten, i direkt anslutning till E22:an, gör att utemiljön för 
barnen och personalen blir bullring och osäker. Föräldrar och personal efterfrågar 
sedan länge en flytt till andra lokaler. 
Ett flertal förslag och tankar om nya förskolelokaler har tagits fram men samtliga har 
av olika anledningar inte kunnat förverkligas. 
 
Förutom behovet av lokaler för att kunna flytta verksamheten på Östra Stationsvägen 
finns nu också ett behov av fler förskoleplatser i Jämjö. 
En dagbarnvårdare har slutat under hösten 2008 och ytterligare en slutar våren 2009, 
vilket innebär att antalet platser ytterligare minskas i området. 
För familjer från flera orter i östra kommundelen kan en placering i Jämjö vara ett 
bra alternativ om det inte finns möjlighet att få en förskoleplats på sin hemort. 

 
Förslag 
På Ekedalsvägen i Jämjö finns en detaljplan som medger etablering av en förskola. 
På denna fastighet föreslås en etablering av en ny förskola med fyra förskole-
avdelningar. Hit kan då verksamheten från Östra Stationsvägen flyttas samt utökas 
med två nya förskoleavdelningar. 
Tekniska förvaltningen föreslås därför att få i uppdrag att ta fram förslag på 
ändamålsenliga lokaler för fyra förskoleavdelningar med mottagningskök/ 
tillagningskök och därefter snarast återkomma till barn- och ungdomsnämnden med 
redovisning av det fördelaktigaste hyreskontraktet.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
 återkomma till barn- och ungdomsnämnden med förslag på hyreskontrakt för 
 förskolelokal för fyra avdelningar enligt förslaget 
 

 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet  
 på nämndens decembersammanträde. 
 -------------------------- 
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 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 

att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
 återkomma till barn- och ungdomsnämnden med förslag på hyreskontrakt för 
 förskolelokal för fyra avdelningar enligt förslaget. 
____________ 
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§ 120 
Delegeringsärenden 
 
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Läsårstider 2009/2010 för Karlskrona kommun grund- 2008.318 608 
skola inkl förskoleklass och särskola 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare 2008.5 024 
vid Gulmyrans förskola under tiden 1 september 2008  
till och med den 31 mars 2009 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare vid 2008.5 024 
Vedeby förskola under tiden 1 november 2008 till och 
med den 31 mars 2009 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare 2008.5 024 
vid Gullberna Parks förskola under tiden 1 september 2008 
till och med den 31 mars 2008. 
 
Beviljad ledighet för elev år 7 i Rödebyskolan 2008.5088 606 
under tiden 8-29 oktober 2008 
 
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp 2008.5091 606 
för pojke år 9 i Rödebyskolan från och med den  
20 oktober 2008 och tills vidare. 
 
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp 2008.5092 606 
för flicka år 9 i Rödebyskolan från och med den  
21 oktober 2008 och tills vidare. 
 
Beviljad ledighet för elev år 3 i Holmsjö skola 2008.5096 606 
under tiden 8-29 oktober 2008. 
 
Beslut om beviljad entledigande från kuratorstjänst, 2008.5082 023 
Lone Larsson, från och med den 13 september 2008. 
 
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 på  2008.5103 606 
Rödebyskolan för tiden 26 november till och med 
den 5 december 2008. 
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Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 på   
Jändelskolan från och med den 26 november 2008. 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 9 på Jändelskolan  
under tiden 14-28 november 2008. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9 på   
Jändelskolan från och med den 28 oktober 2008. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 på   
Jändelskolan från och med den 17 november 2008. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 3 i Jämjö östra rektors- 
område under tiden 26-30 januari 2009. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 8 på Jändelskolan 
under tiden 26-30 januari 2009. 
 
Beviljad ledighet för pojkar i år 2 Kättilsmåla skola 
under perioden 7-21 november 2008. 
 
Beslut om utökad tid i särskild undervisningsgrupp 
för pojke år 9 på Vedebyskolan. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_______________
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§ 121 
Meddelanden 

 
 Kommunfullmäktige 2005.171 608      
  § 152 
  Redovisning av fullmäktigeuppdrag om 
  flexibla skollov 
 
 Kommunfullmäktige 2008.325 041 
  § 155  
  Kommunens skattesats och vissa avgifter 
  för år 2009 
 
 Kommunstyrelsen 2008.321 004 
  § 232 
  Regelverk beträffande behandling,   
  användning och publicering av media   
  inom Karlskrona kommunkoncern 
   
 Kommunstyrelsen 2008.320 004 
  § 236  
  Riktlinjer för Karlskrona kommuns  
  kommunkoncerns ärendehantering 
  
 Kommunstyrelsen 2008.322 029 
  § 240 
  Förslag till förlängning av central   
  anställningsprövning av externa till-  
  sättningar i Karlskrona kommun under 2009 
  
 Kommunstyrelsen 2007.306 042 
  § 242 
  Budgetuppföljning per 31 oktober 2008 
 
 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.310 290 
  Tillsynsprotokoll Furs förskola och fritids- 
  hem 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.306 290 
  Registrering av livsmedelsanläggning, 
  Virvelvindens förskola 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.312 290 
  Anmälan angående förskoleverksamhet 
  Herrgårdsvägen 1 Karlskrona 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.323 290 
  Registrering av livsmedelsanläggning – 
  Hästö förskola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.324 290 
  Registrering av livsmedelsanläggning 
  med förbehåll – Ängslyckans förskola 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.284 214 
  Angående detaljplan för Gängletorp 10:2, 
  Trummenäs 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.290 214 
  Angående detaljplan för Gullbernahult 31, 
  Gullberna Park 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.299 214 
  Angående detaljplan för Grenadjären 57, 
  studentbostäder 
 
 Barn- och ungdomsförvaltningen 2008.286 630 
  Rapport för tillsynsbesök den 2 oktober 
  2008 på enskilda förskolan Fantasi 
 
 Barn- och ungdomsförvaltningen 2008.286 630 
  Rapport för tillsynsbesök den 16 oktober 
  2008 på Silvertärnans föräldrakooperativa 
  förskola och fritidshem 
 
 Barn- och ungdomsförvaltningen 2008.286 630 
  Rapport för tillsynsbesök den 17 oktober 
  2008 på Svettpärlans enskilda fritidshem 
 
 Barn- och ungdomsförvaltningen 2008.286 630 
  Rapport för tillsynsbesök den 30 oktober 
  2008 på Stumholmens föräldrakooperativa 
  förskola 
 
 Barn- och ungdomsförvaltningen 2008.286 630 
  Rapport för tillsynsbesök den 27 november 
  2008 på Montessorifriskolan AB:s fritidshem 
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 Patrik Hansson (s) 2008.174 282 
  Brev från Medborgarskolan Karlskrona/ 
  Ronneby, Eleonor Olsson till Patrik   
  Hansson (s) och Jan-Olof Petersson (fp) 
  samt svar. 
 _________  
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§ 122 
Kurser och konferenser 
 
Följande kursinbjudningar har inkommit: 
 
- Seminarium om konkurrensutsättning och ökad marknadsanvändning 
 Stockholm den 20-21 januari 2009 
 
- Folkrätt för barn – vilja väl eller göra rätt? 
 Nationell konferens om barnets rättigheter, Eskilstuna den 4-5 februari 2009 
 
Ordförande föreslår att nämnden prioriterar Skolriksdagen i första hand under 
2009. 
 
Meddela Eva Karlsson, senast den 29 december 2008, vilka ledamöter från 
respektive grupp som ska med på Skolriksdagen den 24-25 mars 2009.  
 
Barn- och ungdomsnämndens sammanträde för mars 2009 infaller samtidigt med 
Skolriksdagen i Stockholm. Nytt datum för barn- och ungdomsnämndens 
sammanträde kommer i januari 2009. 
_____________ 
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§ 123 
Övrigt 
 
1. Omställningsprogrammet 
 Johan Elofsson (m) frågar vilken roll barn- och ungdomsförvaltningen har 
 i omställningsprogrammet. 
 Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar på frågan. 
 Ett 40-tal personer har lämnat intresseanmälan till omställningsprogrammet. 
 Flertalet av dessa önskar garantipension. 
 
2. Semesterlöneskuld 
 Patrik Stjernlöf (m) frågar hur stor semesterlöneskuld förvaltningen har. 
 Chefsekonom Stefan Petersson svara att förvaltningens semesterlöneskuld 
 ligger på cirka 30 Mkr. Det är många som har 40 sparade semesterdagar. 
 Arbetsledare i förvaltningen arbetar ständigt med att försöka få ner skulden, 
 men det är lagstadgat att man får har 40 sparade dagar. 
 
3.      Fyrmannagruppen   
 Fyrmannagruppen beslår av: KG Svenson, Kent Lewén, Patrik Hansson samt 
 Christina Mattisson. Ordförande har en förhoppning att man ska ha  
 kontinuerlig dialog med denna grupp under 2009 för framtida beslut. 
 
4. Presidiemöte 2009 
 För att hålla oss uppdaterade kommer presidiemöten att ingå som en del av 
 ärendeberedningen. 
 
5. Julhälsning 
 Ordförande tackar för goda arbetsinsatser under året. Det har varit ett bra 
 samtalsklimat i nämnden. Nu stundar en lång och välgörande ledighet. 
  
 Patrik Hansson (s) önskar ordförande en skön ledighet och trevlig semester- 
 vistelse. 
 _______________  

 




