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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 28 januari 2009 
 

 § 1 Aktuell information 
     - Nyckeltal tertial 3  
   - Aktuella bokslutssiffror     

   - Utvärdering av sommarskola 2008, Skolverket  
  

   § 2 Internbudget 2009 
 
   § 3 Fastställande av avgift för barnkoloniverksamhet på Säljö 
 
   § 4 Förslag om delegering till arbetsutskottet av årsredovisning 2008 
 
   § 5 Ansökan om att starta enskilt familjedaghem – Ramkullen 
 

  § 6 Ansökan om att starta enskilt familjedaghem – Lilla Ö 
 
  § 7 Motion – Gärna fler skolor och förskolor med Grön Flagg 
 
  § 8 Lyckebyutredningen 
 
  § 9 Motion – Kommunal förskola på Verkö 
 
  § 10 Delegeringsärenden 
 
  § 11 Meddelanden 
 
  § 12 Kurser/konferenser 
 
  § 13 Övrigt 
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Plats och tid Gullberna Park, Karlskrona Kompentenscenter, lokal Oscarsvärn 
 kl 08.30 – 14.50 
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1:e vice ordförande   
 Patrik Hansson (s) * 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (m) fr o m kl. 08.45 § 2 föredragning 

 Pernilla Persson (c) fr o m kl. 09.00 § 2 föredragning   

 Thomas Brindefalk-Knutsson (kd) 
 Jeanette Pettersson (s) * 
 Eva-Britt Dahlström (s) * 

 Roland Andréasson (s) * fr o m kl. 08.45 § 2 föredragning    jäv § 5-6     

 Lisbeth Bengtsson (s) * 

 Richard Jomshof (sd) 
 Åsa Gyberg Karlsson (v) t o m kl 11.30 § 2 föredraging   
  
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) 
 Åsa Thelning (fp) 
 Margareta Olin Mattson (c) § 1 föredragning 

 Eva Henningsson (s) *  

 Siv Holmberg (s) * § 1, samt fr o m § 3 föredragning 

 Helene Gustafsson (s) * § 5-6 föredragning (för Roland Andréasson) 
 
   
   
Ersättare Margareta Olin Mattsson (c) fr o m § 2 föredraging 

 Siv Holmberg (s) * § 2 föredragning 

 Helene Gustafsson (s) * § 1-4 föredragnings samt fr o m § 7 föredragning 
   
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Solvig Ohlsson verksamhetschef för förskolorna 
 Henrik Lindgren verksamhetschef för skola/fritidshem 
 Stefan Petersson chefsekonom 
 Anja Eklund kvalitetschef 
 Lena Dehlin personalspecialist 
 Anita Ottosson kvalitetssamordnare   
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
 
 
 
*  lämnade sammanträde kl. 14.15 del av § 2    
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Utses att justera  Richard Jomshof (sd) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 3 februari 2009   
 
Paragrafer 1-13              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 3 februari. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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L Dehlin   2008.152 026 
Akten 

 
 
 
§ 1 
Aktuell information 
 
1. Redovisning av nyckeltal tertial 3 2008 

   Lena Dehlin, personalspecialist, redovisar nyckeltalen för barn- och 
  ungdomsförvaltningen, tertial 3 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) 

 
  Antalet anställda har legat ganska konstant under hela 2008. Det har varit 
  nerdragning på skolsidan men utökning i förskolan. 
  Sjukdagarna har minskat någon under 2008. 
 
  Barn- och ungdomsnämnden önskar även i fortsättningen redovisning av  
  personalnyckeltalen. Ordförande ser gärna att ledamöterna inkommer 
  med önskemål om fördjupning i någon del av redovisningen. 
 
  Ordförande tackar Lena Dehlin för redovisningen. 
  

 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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B Karsvall  2007.306 042  
S Petersson 
Akten  
 forts § 1 
  

2. Aktuella bokslutssiffror 
    
   Chefsekonom Stefan Petersson redovisar i korthet bokslutet 2008.  
   Resultatet för nämndens verksamheter slutar på +70 tkr. 
 
   Patrik Hansson (s) frågar om det råder ”köphysteri” innan nyår ute i  
   verksamheterna. Patrik efterlyser en analys/redogörelse till nästa månad. 
   Förvaltningschef Bodil Karsvall meddelar att man påtalat detta till   
   verksamheterna. Uppföljningarna ute i verksamheterna kommer att bli  
   bättre under 2009.  
   En redogörelse kommer till nästa sammanträde. 
 
   Johan Elofsson (m) ger Stefan Petersson och ekonomiavdelningen en 
   stor eloge för deras arbete med budget och resultatet som flera år i rad har varit 
   +/- 0. 

 _____________ 
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B Karsvall  
Akten 

 
forts § 1 
 
2. Utvärdering av sommarskola 2008, Skolverket 
 
  Förvaltningschef Bodil Karsvall presenterar Skolverkets utvärdering av 
  sommarskola 2008. 
 

• Statsbidrag har fördelats under 3 år 
•  Frivillig undervisning under sommarlovet 
• Svenska, engelska, matematik för elever som gått ut år 7 8 eller 9 
• Enkätundersökning och intervjuer av huvudmän , lärare och elever 

 
  Framgångsfaktorer 
   Frivillighet för både lärare och rektorer, individuellt anpassade studier, 

  små grupper, mycket lärarstöd och koncentrationsläsning. 
  93% av huvudmännen är nöjda 

 
  Förbättringsområden 

   Information, kommunikation, samordning samt förankring bland samtliga rektorer 
 

  Lärarkommentarer 
  Förstärker elevernas självbild, får möjlighet att ge eleverna den tid de behöver, 
     bäst om eleverna koncentrerar sig på ett eller två ämnen, ju mer engagerade de 
 ordinarie lärarna är ju bättre sommarskola 
 

Elevkommentarer 
Skönt att läsa ett eller två ämnen, bra med små grupper, lärare som har tid att 
förklara, frivilligt gör att alla är mer motiverade, för en gång skulle kunna börja 
höstterminen och inte ligga efter de andra. 
 
Karlskrona kommun 
Sommarskola – 36 timmar per ämne i Svenska/Svenska A, Engelska och 
Matematik 
Supportskola  -  under lov plus en kväll per vecka 
 
52 deltagare, samtliga elever hade gått ur år 9. Lika många flickor som pojkar.  

   
  Antal godkända 2008: 37 elever 
  Svenska: 6 elever 
  Engelska: 10 elever 
  Matematik: 21 elever   

____________ 
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B Karsvall   2008.233 042   
S Petersson 
A Östbergh 
Rapport  
Akten 
 § 2 
 Internbudget 2009    
    
 Förvaltningschef Bodil Karsvall och chefsekonom Stefan Petersson presenterar 
 förslaget till internbudget 2009. 

 
Budgetram 
I budgetdirektiven för 2009 tilldelade kommunfullmäktige barn- och 
ungdomsnämnden en ram om 907 Mkr. Kommunfullmäktige tog den 18 december 
2008 beslut om budget och fastlade barn- och ungdomsnämndens ram för år 2009 till 
923,6 Mkr.  
Differensen mellan direktiv och beslut är dels kompensation för 2008 års 
lönerevision samt 4 Mkr för ytterligare utbyggnad av förskoleplatser, 3 Mkr till 
fritidshemmen för att delvis kunna möta de ökade behoven samt 1 Mkr till Säljö 
barnkoloni för att kunna driva verksamheten vidare i samma omfattning och form 
som tidigare. 
När förändring sker av kommunbidraget under 2009 görs motsvarande justeringar i 
internbudget/resursfördelning, s.k. tekniska justeringar.  Som exempel på tekniska 
justeringar kan nämnas kompensation för löneökningar och ökade arvoden till 
förtroendevalda samt indexering av intäktsposter samt överflyttning av verksamhet 
till den nya Serviceförvaltningen.  

 
Internbudget 
Internbudgeten är en uppdelning av hela förvaltningens budget på olika 
verksamheter. Internbudgeten utgör budgetramen för alla verksamheter och 
budgetansvariga. Resurserna till rektorsområdena fördelas efter en särskild 
resursfördelningsmodell.  

 
Förutsättningar - budgetdirektiv 
Kommunfullmäktige beslutade i budgetdirektiven för 2009 att varje nämnd skall 
avsätta 1 % av nämndens nettokostnader i reserv som säkerhetsmarginal. 
För 2009 har det i internbudgeten som säkerhetsmarginal (reserv) avsatts 9 Mkr. 

 
Statsbidrag 
Barn- och ungdomsnämnden erhåller statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkring i 
förskolan. 2007 infördes ett nytt statsbidrag det så kallat ”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  
ungdomsnämnden avsätter 1 Mkr i internbudget 2009 till lärarlyftet.  
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 forts § 2 
 

Utöver detta har förvaltningen sökt och erhållit statsbidrag för kultur i skolan  
( år 7-9) och extra statsbidrag för ”läsa-skriva-räkna” insatser i grundskolan. 

 
Resursfördelning 2009 
Barn och ungdomsnämnden beslöt den 22 november 2000, § 116, att en ny modell 
skall tillämpas för resursfördelning. Beslutet innebar att en fördelning av medel 
enligt modellen skall ske till de fyra samverkansområdena (Trossö, Lyckeby, 
Rödeby, Jämjö) samt Nättraby och Sunnadals rektorsområde.  
 
För 2009 föreslår barn- och ungdomsförvaltningen i samband med internbudgeten 
vissa förändringar av den tidigare beslutade modellen. 
Förändringarna har gjorts efter principen LIKA VILLKOR till de olika 
verksamheterna det vill säga lika villkor mellan kommunala skolor och fristående 
skolor samt lika villkor mellan enskilda fritidshem och förskolor och de kommunala 
fritidshemmen och förskolorna. 
 
Resursfördelningen utgår från en så kallade BASRESURS där alla till verksamheten 
hänförliga kostnader ingår. Lokalkostnader för den kommunala verksamheten och 
lokalbidrag till all fristående verksamhet ligger utanför denna basresurs. 
 
Från alla verksamheter görs ett administrativt avdrag som är kopplat till den 
myndighetsutövning som barn- och ungdomsnämnden respektive barn- och 
ungdomsförvaltningen är ålagda att utföra. Därutöver görs ett extra avdrag för den 
kommunala verksamheten. Detta avdrag skall täcka de kostnader som finns för den 
centrala förvaltningen, övriga förvaltningsgemensamma kostnader mm och som inte 
kan betraktas som myndighetsutövning. 
 
Från basresurs görs även ett avdrag för den SALSA-pott som sedan fördelas ut till 
verksamheterna utifrån de tre bakgrundsfaktorer som bildar Salsamodell vid 
Skolverket samt utifrån kriteriet försörjningsstöd. Vi har i modellen använt oss av, en 
av förvaltningen framtagen, viktning av de olika faktorerna. Den bakgrundsfaktor 
som Skolverket anser vara mest betydelsefull för barns lärande, föräldrarnas 
utbildningsbakgrund, är den faktor som givit den mesta poängen av ovanstående 
faktorer. Förändringen som sker från och med 2009 är att alla verksamheter, både 
kommunala och fristående/enskilda omfattas av denna fördelning. 
Förvaltningen föreslår att en salsapott om 25 Mkr behålls även under 2009.  
 
Till grund för resursfördelningen ligger en prognos över 2009 års planerade platser 
inom barnomsorgen samt antalet elever inom grundskolan. Samma 
resursfördelningsprinciper tillämpas för den barnomsorg som bedrivs i enskild 
verksamhet och för de fristående skolorna som för den kommunala barnomsorgen 
och de kommunala skolorna. Prognosen baseras på de uppgifter som har lämnats av 
rektorsområdena och företrädare för enskild verksamhet (se också under avsnittet - 
friskolor). En samlad bedömning har därefter gjorts av Barn- och ungdomskontoret.  
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forts § 2 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslöt den 19 december 2007 att förändra 
resursfördelningsmodellen till förskola och familjedaghem. Beslutet innebär i korthet 
att fördelningen av dessa medel sker med ett belopp per hel eller halv plats (se beslut 
§ 160) . I förskola och i familjedaghem räknas platsen upp med faktor 1,7 för barn 
under 3 år.  
 
Eftersom modellen med platsbidrag i förskolan uppfyllt förväntningarna föreslår 
förvaltningen att denna modell även införs inom fritidshemsverksamheten. 
Förvaltningen föreslår ett platsbidrag för fritidshem som ger utövaren av denna 
verksamhet ett högre bidrag för barn som går i förskoleklass och år 1, ett något lägre 
bidrag för barn som går år 2 och 3 samt ett ännu lägre bidrag för barn som går år 4 
till 6. Detta för att visa på vilka barn som har den längsta omsorgstiden och därmed 
behöver de största resurserna. I bifogad resursmodell har redan de extra medel som 
fullmäktige beslutade om fördelats ut. 
 
Verksamhetsområdesansvarig rektor ansvarar för att tilldelade medel fördelas, i 
samverkan, mellan de i samverkansområdet ingående rektorerna. Senast den  
28 februari 2009 skall respektive områdes internbudget vara fastställd av barn- och 
ungdomschefen samt registrerad i ekonomisystemet.  
 
Beläggningen i förskolan, fritidshemmen och i grundskolan följs upp månadsvis och 
avstämning inom området eller motsvarande sker per 30 april och 30 september. 
Principen är att man vid avstämningstillfällena skall justera tilldelade medel inom 
verksamheterna och detta görs 30 maj och 30 oktober. 
 
Med hänvisning till förskolejämförelsen i 3KVH-gruppen vill förvaltningen 
medverka i en förändring avseende andelen förskollärare inom förskolan. Detta kan 
ske genom att vi vid avgångar prövar återbesättning med högskoleutbildad personal 
 
Gamla överskott respektive underskott inom rektorsområdena hanteras i budget 2009 
enligt tidigare regler d.v.s. 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 2008 så har, av naturliga skäl, detta inte kunnat beaktas i liggande 
förslag. Justering av detta görs när det verkliga resultatet är känt, s.k. teknisk 
justering.  
 
Av sidan 8 och 9 framgår de belopp som föreslås tilldelas de fem 
verksamhetsområdena. Verksamhetsområdesansvarig rektor ansvarar för att 
tilldelade medel fördelas, i samverkan, mellan de i samverkansområdet ingående 
rektorerna. 
Av sidan 10 framgår de budgetramar som föreslås gälla för den enskilda fritidshems- 
och förskoleverksamheten under 2009. Grunden för tilldelning är densamma som för 
kommunala enheter i enlighet med ovanstående beskrivning.  
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Justering har gjorts till de enskilda verksamheterna med anledning av att dessa själva 
ansvarar för de barnomsorgsavgifter som genereras. Justeringen har gjorts utifrån den 
avgiftsfinansieringsgrad som finns inom kommunala förskolor och fritidshem vilket 
innebär att avgiftsfinansieringsgraden för 2009 är 12,2 % för förskolan respektive 
19,5 % för fritidshemmen. Då den rörliga resursen (som till huvudsaklig del använts 
till barn/elever med behov av särskilt stöd) schabloniseras har efter önskemål från de 
enskilda enheterna ett avdrag gjorts med ca 3 Mkr. Dessa medel hanteras av Barn- 
och ungdomskontoret och tilldelas de enskilda verksamheter där behov av 
assistentresurs är som störst.    

 
 Kommentarer till internbudgetförslaget 
 I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster: 

- Särskolan 
- Lokaler 
- Skolskjutsar 
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration 
- Förvaltningsgemensamma kostnader 
- Säljö Barnkoloni 
- Karlskrona kompetenscentrum 
- Resursskolan 
- Intäkter - barnomsorgsavgifter 
- Glesbygdsstöd och stöd till allmänförskola i familjedaghem 
- Natt- och allergiförskolor 
- Pott för barn med annat modersmål än svenska 
- Pott för förskoleutbyggnad 
- Enskild förskole- och fritidshemsverksamhet 
- Friskolor 
 
Investeringsbudget 
Nämnden har erhållit 7 Mkr till investeringar för 2009 vilket inkluderar de medel 0,5 
Mkr som finns som en reserv under kommunstyrelsen för inventarier till 
barnomsorgsutbyggnaden 2009. Förslag till investeringsbudget framgår av sidorna. 
En reserv, på 0,3 Mkr, budgeteras för oförutsedda behov som erfarenhetsmässigt 
uppstår under året.  
 

 Serviceförvaltning 
Barn- och ungdomsnämndens internbudget kommer under 2009 att påverkas med 
anledning av den nya Serviceförvaltningen. Under året kommer t ex alla 
köksverksamhet att överföras till serviceförvaltningen och detta kan komma att 
påverka nämndens ram. Förändringar av detta slag kommer att ske som teknisk 
justering av internbudgeten. 
 
 
 
 
 



   
   
  28 januari 2009  11 

 
 
 

 forts § 2 
 
Tjänstemannaförslag 
Internbudget samt resursfördelning till verksamhetsområden m fl för 2009 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta: 
 

 1. att  godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) och  
   därmed också förändringar i resursfördelningsmodell för 2009 
 
2. att  godkänna förslag till resursfördelning till verksamhetsområdena för 2009 
 
3. att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2009 
 
4. att godkänna förslag till resursfördelning till de fristående skolorna för 2009. 

 
 5. att  godkänna förändringen i resurstilldelning inom fritidsverksamheten från 

 timmar till plats från och med 2009. 
 

 6. att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska 
 justeringar i internbudget och resursfördelningar. 
 

 7. att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per område. 
 

Arbetsutskottet framför synpunkter på internbudgeten. 
 
Patrik Hansson (s) önskar få en komplettering i form av en jämförelse av  
internbudget 2008 och 2009 där samtliga verksamheter, både kommunala och  
fristående, är redovisade. 
 
Beslutsförslag 

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

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

   Chefsekonom Stefan Petersson och förvaltningschef Bodil Karsvall presenterar 
   förvaltningens förslag till internbudget 2009. 
 

Tjänstemannaförslag 
Internbudget samt resursfördelning till verksamhetsområden m fl för 2009 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta: 
 

 1. att  godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) och  
   därmed också förändringar i resursfördelningsmodell för 2009 
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2. att  godkänna förslag till resursfördelning till verksamhetsområdena för 2009 
 
3. att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2009 
 
4. att godkänna förslag till resursfördelning till de fristående skolorna för 2009. 

 
 5. att  godkänna förändringen i resurstilldelning inom fritidsverksamheten från 

 timmar till plats från och med 2009. 
 

 6. att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska 
 justeringar i internbudget och resursfördelningar. 
 

 7. att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per område. 
 
 Efter det att förvaltningen lagt ovanstående förslag, har barn- och ungdoms- 
 nämnden fått ytterligare 4,7 Mkr som tilläggsbesparing. Dessa ska enligt uppdraget 
 ge effekt i verksamheten. Besparingarna ska tas på semesterlöneskuld, omställnings- 
 program samt upphandlingar. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden ger arbetsutskottet tillsammans med 

förvaltningsledningen i uppdrag att lämna förslag till hur de 4,7 Mkr ska hanteras.  
 
./.   Patrik Hansson (s) lämnar över Socialdemokraternas förslag med anledning av  
   barn- och ungdomsnämndens internbudget 2009, samt redogör för densamma. 
 

Tilläggsyrkanden 
Patrik Hansson (s) lämnar följande yrkanden från socialdemokraterna. 
Socialdemokraterna föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta: 
 
1. att SALSA-potten räknas upp med 10 % 2009, dvs. med 2,5 mkr 
 
2. att följande text stryks ur interbudgetdokumentet; ”Med hänvisning till 
 förskolejämförelsen i 3KVH-gruppen vill förvaltningen medverka i en 
 förändring avseende andelen förskollärare inom förskolan. Detta kan ske 
 genom att vi vid avgångar prövar återbesättning med högskoleutbildad 
 personal.” 
 
3. att den personalpolicy som idag finns på barn- och ungdomsförvaltningen 
 bibehålls med barnskötare/förskollärare. Vi anser att båda yrkesrollerna är 
 viktiga i kommunens förskolor och fritidshem. De olika kompetenserna 
 kompletterar varandra på ett utmärkt sätt 
 
4. att utredningen om Tullskolans framtid presenteras för arbetsutskottet och 
 nämnden i februari 2009 
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5. att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en grundlig utvärdering av 
 specialistpoolen innan beslut om förändring av densamma görs 
 
6. att  omedelbart avbryta upphandlingen av Säljö barnkoloni 2009 
 
7. att uppdra till förvaltningen att hitta en snabb och praktisk lösning för Säljö 
 barnkoloni 2009. Allt för att kolonin ska fortsätta verksamheten i oförändrad 
 form och omfattning (helt i enlighet med KF-beslut) 
 
8. att skolpliktsavdraget även under 2009 ska vara 10 % 
 
9. att förvaltningen till februarisammanträdet 2009, i en skriftlig ekonomisk 
 redovisning, säkerställer att fritidshemsverksamheten verkligen erhåller de  
 3 mkr som KF tagit beslut om. Om inte så är fallet blir det nödvändigt med 
 en ombudgetering 
 
10. att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en rejäl översyn och 
 utvärdering av fritidshemmen i kommunen 
 
11. att fördelningen inom budgetposten ”förvaltningsgemensamma kostnader” 
 underställs nämndens prövning 
 
Yrkanden 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar bifall till attsats 10 i socialdemokraternas förslag,  
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en rejäl översyn och utvärdering av 
fritidshemmen i kommunen. Åsa framför önskemål om en speciell utredning om  
fritidsbarn 9-12 år. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslagets sju att-satser. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 1. Barn- och ungdomsnämnden 
beslutar att avslå tilläggsattsats 1. 
 
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 2. Barn- och ungdomsnämnden 
beslutar att avslå tilläggsattsats 2. 

 
 Votering 
 Votering begärs. 
 Nämnden godkänner följande voteringsproposition: Den som yrkar bifall till 
 tilläggsförslag 2 röstar ja, den som avslår förslaget röstar nej.  
 Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Eva-Britt Dahlström 
 (s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Eva Henningsson (s) samt 
 Siv Holmberg (s). 
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 forts § 2 
 
 Följande röstar nej: 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). 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 8 nej-röster att avslå 
 tilläggsförslag 2. 
 

Proposition  
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 3. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå tilläggsattsats 3. 
 
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 4.Barn - och ungdomsnämnden 
beslutar att avslå tilläggsattsats 4. 
 
Votering 

 Votering begärs. 
 Nämnden godkänner följande voteringsproposition: Den som yrkar bifall till 
 tilläggsförslag 4 röstar ja, den som avslår förslaget röstar nej.  
 Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Eva-Britt Dahlström 
 (s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Eva Henningsson (s), 
 Siv Holmberg (s) samt Richard Jomshof (sd). 
 Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius 
 (m), Pernilla Persson (c), Thomas Brindefalk-Knutsson (kd), Eva Ottosson (m) 
 samt Åsa Thelning (fp). 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att bifalla 
 tilläggsförslag 4. 
 

Proposition 
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 5. Barn- och ungdomsnämnden 
beslutar att bifalla tilläggsattsats 5. 
 
Ordförande meddelar att han har för avsikt att avvisa tilläggsattsatserna 6 och 7. 
 
Socialdemokraterna lämnar sammanträdet. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 14.15-14.35. 
 
Barn- och ungdomsnämndens sammanträde återupptas med endast de borgerliga  
ledamöterna samt Sverigedemokraterna. 
 
Proposition 
Ordförande avvisar tilläggsattsatserna 6 och 7. Richard Jomshof (sd) vill pröva 
avvisningarna. Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar att avvisa tilläggsattsatserna 6 och 7. 
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forts § 2 
 
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 8. Barn- och ungdomsnämnden 
beslutar att avslå tilläggsattsats 8. 
 
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 9. Barn- och ungdomsnämnden 
beslutar att bifalla tilläggsattsats 9. 
 
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 10. Barn- och ungdoms-
nämnden beslutar att bifalla tilläggsattsats 10. 
 
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 11.Barn- och ungdomsnämnden 
beslutar att avslå tilläggsattsats 11. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således: 
 

 1. att  godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) och  
   därmed också förändringar i resursfördelningsmodell för 2009 
 
2. att  godkänna förslag till resursfördelning till verksamhetsområdena för 2009 
 
3. att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2009 
 
4. att godkänna förslag till resursfördelning till de fristående skolorna för 2009. 

 
 5. att  godkänna förändringen i resurstilldelning inom fritidsverksamheten från 

 timmar till plats från och med 2009. 
 

 6. att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska 
 justeringar i internbudget och resursfördelningar. 
 

 7. att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per område. 
 

8. att  utredningen om Tullskolans framtid presenteras för arbetsutskottet och 
 nämnden i februari 2009 
 
9. att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en grundlig utvärdering av 
 specialistpoolen innan beslut om förändring av densamma görs 
 

   10. att förvaltningen till februarisammanträdet 2009, i en skriftlig ekonomisk 
 redovisning, säkerställer att fritidshemsverksamheten verkligen erhåller de  

 3 mkr som KF tagit beslut om. Om inte så är fallet blir det nödvändigt med 
 en ombudgetering 
 

    11. att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en rejäl översyn och 
 utvärdering av fritidshemmen i kommunen 
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 forts § 2 
 
 Barn- och ungdomsnämnden ge arbetsutskottet tillsammans med 

förvaltningsledningen i uppdrag att lämna förslag till hur de 4,7 Mkr ska hanteras.  
 ________________ 
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S Petersson  2009.31 629 
Akten 
 
 

 
§ 3 
Fastställande av avgift för barnkoloniverksamhet på Säljö 
  
Under hösten 2008 har verksamheten på Säljö Barnkoloni varit föremål för 
diskussion och i samband med detta har en genomgång skett av tidigare beslut och 
avtal med anknytning till barnkolonin. Det har då framkommit att det inte finns något 
nämndsbeslut om med vilket belopp föräldraavgiften till barn som under 
koloniverksamheten vistas på Säljö skall betala.  
Mot bakgrund av ovanstående samt att verksamheten kommer att bli föremål för 
upphandling bör föräldraavgiften fastställas av Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Avgiften har under några år legat still och varit 4,9 % av föräldrarnas sammanlagda 
månadsinkomst dock lägst 600 kr per barn och lägerperiod. För ytterligare barn från 
samma familj har avgiften varit 600 kr.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  fastställa lägeravgiften för Säljö barnkoloni 2009 till 4,9 % av föräldrarnas 
 sammanlagda månadsinkomst dock lägst 600 kronor per barn och lägerperiod. 
 För ytterligare barn från samma familj skall avgiften vara 600 kronor.  
 
Beslutsförslag 

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

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

Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 

att  fastställa lägeravgiften för Säljö barnkoloni 2009 till 4,9 % av föräldrarnas 
 sammanlagda månadsinkomst dock lägst 600 kronor per barn och lägerperiod. 
 För ytterligare barn från samma familj skall avgiften vara 600 kronor.  
____________ 
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B Karsvall   2007.306 042 
S Petersson 
Akten 
  
 
 § 4 
 Förslag om delegering till arbetsutskottet av årsredovisning 2008 
 

Årsredovisningen kommer inte att vara klar till nämndens sammanträde i januari. 
Stefan Petersson, chefsekonom, föreslår att arbetsutskottet får delegation att  
besluta om årsredovisningen på arbetsutskottets sammanträde den 12 februari 2009. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens januarisammanträde. 
---------------- 

 
 Beslut  
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

att  arbetsutskottet får delegation att besluta om årsredovisningen på arbetsutskottets 
 sammanträde den 12 februari 2009. 
______________ 

 
 



   
   
  28 januari 2009  19 

 
S Mohlin   2008.315 630 
A Ottosson 
S Petersson 
Akten  

 
 
§ 5 
Ansökan om att starta enskilt familjedaghem – Ramkullen 
 
Roland Andréasson (s) anmäler jäv och lämnar lokalen, §§5-6. 
 
Sara Mohlin ansöker om att få starta enskilt familjedaghem i Hejetorp, Ramdala. 
Hon och hennes man har fyra barn som är 7, 6, 4 och 1 år. Familjen bor i ett 
enfamiljshus och har en stor trädgård. Sara är beredd att starta enskilt 
familjedaghem från den 1 mars 2009. 
Familjedaghemmet ska bedrivas som Ramkullens familjedaghem; ekonomisk 
förening.  
 
Sammanfattning av ansökan 
I ansökan beskrivs hur verksamheten ska utformas med rutiner för måltider och vila 
liknande de som förskolan har. Familjedaghemmet ska ha lekrum för olika 
sysselsättningar och familjens trädgård erbjuder många roliga ställen att leka på. 
Vidare ska barnen delta i vardagssysslor både ute och inne. Maten som serveras ska 
vara god och näringsriktig och till så stor del som möjligt vara närproducerad och 
ekologisk. 
En viktig del i Ramkullens familjedaghem ska vara utevistelsen varje dag med 
årstiderna som det genomgående temat i verksamheten. Genom sånger, sagor, och 
ett nära förhållande till naturen ska familjedaghemmet följa årstidernas gång. I detta 
ingår också familjens husdjur samt samarbete med en bondgård eller 4H-gård. 
Checklista, arbetsplan, F-skattsedel, utdrag ur belastningsregistret med flera 
handlingar som begärts in har lämnats. 
 
Bidrag till annan enskild förskoleverksamhet/skolbarnomsorg 
Skollagen 
Enligt skollagen 2a kapitel 17 § kan kommunen lämna bidrag till annan enskild 
förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg än sådan enskild 
förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg som fått tillstånd enligt skollagen 14 §. 
Förutsättningarna är att verksamheten uppfyller de krav som anges i skollagens 3§ 
och att avgifterna inte är oskäligt höga. När det gäller ”annan enskild verksamhet” 
finns inga krav på tillstånd, men lagen anger krav på verksamheten utifrån vilka 
barn- och ungdomsnämnden måste fatta beslut om godkännande.  
 
Bidrag 
Bidrag utbetalas för barn som är berättigade till förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg enligt skollagen 2a kap §§ 1, 6, 6 a och b. Den enskilda 
dagbarnvårdaren ansvarar för att barn som placeras i familjedaghemmet är 
berättigade till plats. Bidrag utbetalas med belopp som fastställs av barn- och 
ungdomsnämnden, som också beslutar om från när bidraget utbetalas.  
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forts § 5 
 
Placerade barn i familjedaghemmet ska vara inskrivna genom särskild 
överenskommelse mellan dagbarnvårdaren och vårdnadshavarna. För att bidrag ska 
lämnas till enskilt familjedaghem ska dagbarnvårdaren lämna uppgifter om 
placerade barn, samt egna barns omsorgsbehov till barn- och 
ungdomsförvaltningen. 
Utbetalning av bidrag görs för innevarande månad och utifrån de redovisningar som 
dagbarnvårdaren ska lämna till barn– och ungdomsförvaltningen senast den 20:e 
varje månad. Av redovisningarna ska framgå barnens åldrar, antal omsorgstimmar 
samt vid nyplaceringar kopia av placeringsöverenskommelse mellan familjedaghem 
och vårdnadshavare. 
Dagbarnvårdaren betalar avgift för egna barn. Detta sker genom att avgiften dras 
ifrån den månatliga utbetalningen av bidrag.  
 
Bedömning av ansökan 
Sara Mohlins ansökan om att starta enskilt familjedaghem bedöms svara mot de 
krav som ställs i skollagen 2a kap 3 §. Vidare ska avgifter tas ut inom ramen för 
maxtaxan. Därmed kan kommunen lämna bidrag till verksamheten (skollagen 2a 
kap 17 §). 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att bevilja ansökan om godkännande för enskilt familjedaghem från Sara 
 Mohlin; Ramkullens familjedaghem - ekonomisk förening 
 
att  bevilja bidrag till Ramkullens familjedaghem enligt gällande platsbegrepp 
 och resursfördelningssystem 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens januarisammanträde. 
------------------------- 

 
 Yrkanden 
 Johan Elofsson (m) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 Eva-Britt Dahlström (s) och Åsa Gyberg Karlsson (v) avslag. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

att bevilja ansökan om godkännande för enskilt familjedaghem från Sara 
 Mohlin; Ramkullens familjedaghem - ekonomisk förening 
 
att  bevilja bidrag till Ramkullens familjedaghem enligt gällande platsbegrepp 
 och resursfördelningssystem 
__________________ 
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L Carlström  2008.315 630 
B Karsvall 
A Ottosson 
Akten 

 
§ 6 
Ansökan om att starta enskilt familjedaghem – Lilla Ö 
 
Roland Andréasson (s) anmäler jäv och lämnar lokalen, §§ 5-6. 
 
Lina Carlström ansöker om att få starta enskilt familjedaghem i Säby, Ramdala. Hon 
och hennes man har två barn som är 8 respektive 1,5 år. Familjen bor i ett enplanshus 
med en stor tomt och närhet till skog. Rektor i Ramdala har granskat familjens hem, 
inför en eventuell anställning som kommunal dagbarnvårdare för Lina. De behov av 
förändringar och förbättringar som rektor då bedömde behövas är inom kort 
vidtagna. Lina C är beredd att starta enskilt familjedaghem 2009-03-01. 
Familjedaghemmet ska bedrivas som Lilla Ö:s familjedaghem; ekonomisk förening.  
 
Sammanfattning av ansökan 
En viktig del i Lilla Ö:s familjedaghem ska vara utevistelsen varje dag med 
årstiderna som det genomgående temat i verksamheten. Genom sånger, sagor, och ett 
nära förhållande till naturen ska familjedaghemmet följa årstidernas gång. I detta 
ingår också familjens husdjur samt samarbete med en bondgård eller 4H-gård. 
 
Checklista, arbetsplan, F-skattsedel, utdrag ur belastningsregistret med flera 
handlingar som begärts in har lämnats. 
 
Bidrag till annan enskild förskoleverksamhet/skolbarnomsorg 
 
Skollagen 
Enligt skollagen 2a kapitel 17 § kan kommunen lämna bidrag till annan enskild 
förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg än sådan enskild 
förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg som fått tillstånd enligt skollagen 14 §. 
Förutsättningarna är att verksamheten uppfyller de krav som anges i skollagens 3§ 
och att avgifterna inte är oskäligt höga. När det gäller ”annan enskild verksamhet” 
finns inga krav på tillstånd, men lagen anger krav på verksamheten utifrån vilka 
barn- och ungdomsnämnden måste fatta beslut om godkännande.  
 
Bidrag 
Bidrag utbetalas för barn som är berättigade till förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg enligt skollagen 2a kap §§ 1, 6, 6 a och b. Den enskilda 
dagbarnvårdaren ansvarar för att barn som placeras i familjedaghemmet är 
berättigade till plats. Bidrag utbetalas med belopp som fastställs av barn- och 
ungdomsnämnden, som också beslutar om från när bidraget utbetalas.  
Placerade barn i familjedaghemmet ska vara inskrivna genom särskild 
överenskommelse mellan dagbarnvårdaren och vårdnadshavarna. För att bidrag ska 
lämnas till enskilt familjedaghem ska dagbarnvårdaren lämna uppgifter om placerade 
barn, samt egna barns omsorgsbehov till barn- och ungdomsförvaltningen. 
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forts § 6 
 
Utbetalning av bidrag görs för innevarande månad och utifrån de redovisningar som 
dagbarnvårdaren ska lämna till barn– och ungdomsförvaltningen senast den 20:e 
varje månad. Av redovisningarna ska framgå barnens åldrar, antal omsorgstimmar 
samt vid nyplaceringar kopia av placeringsöverenskommelse mellan familjedaghem 
och vårdnadshavare. 
Dagbarnvårdaren betalar avgift för egna barn. Detta sker genom att avgiften dras 
ifrån den månatliga utbetalningen av bidrag.  
 
Bedömning av ansökan 
Lina Carlströms ansökan om att starta enskilt familjedaghem bedöms svara mot de 
krav som ställs i skollagen 2a kap 3 §. Vidare ska avgifter tas ut inom ramen för 
maxtaxan. Därmed kan kommunen lämna bidrag till verksamheten (skollagen 2a kap 
17 §). 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att bevilja ansökan om godkännande för enskilt familjedaghem från Lina 
 Carlström, Lilla Ö:s familjedaghem - ekonomisk förening 
 
att  bevilja bidrag till Lilla Ö:s familjedaghem enligt gällande platsbegrepp och 
 resursfördelningssystem 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens januarisammanträde. 
-------------------------- 
 

 Yrkanden 
 Johan Elofsson (m) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Eva-Britt Dahlström (s) och Åsa Gyberg Karlsson (v) avslag. 
 

 Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att bevilja ansökan om godkännande för enskilt familjedaghem från Lina 
 Carlström, Lilla Ö:s familjedaghem - ekonomisk förening 
 
att  bevilja bidrag till Lilla Ö:s familjedaghem enligt gällande platsbegrepp och 
 resursfördelningssystem. 
___________________ 
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Kommunfullmäktige  2008.254 611 
H Lindgren 
Akten 

 
 
§ 7 
Motion – Gärna fler skolor och förskolor med Grön Flagg 
 
Bakgrund 
Grön Flagg är en miljöcertifiering av skola och förskola. Det är ett konkret verktyg 
för förskolan/skolan att strukturera sitt miljö- och naturarbete. 
Ett honnörsord för Grön Flagg-projektet är delaktighet. Alla på förskolan/skolan ska 
känna att hon eller han bidrar till miljöarbetet! 
Projektet drivs i Sverige av Håll Sverige Rent stiftelsen, HSR, och Grön Flagg är den 
svenska delen av Eco-schools, som leds av FEE, Foundation for Environmental 
Education. I Sverige omfattar Grön Flagg förskola, grundskola och gymnasieskola. 
I hela Sverige har runt 1000 skolor/förskolor anmält sig. 
 
Motionärerna önskar att fler skolor och förskolor i Karlskrona kommun strävar efter 
att erhålla utmärkelsen Grön Flagg då man anser att detta skulle bli ett tydligt bevis 
på att kommunen ligger i framkant när det gäller arbetet med hållbar utveckling.  
 
Motionärerna sammanfattar motionen i att föreslå: 
att  kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att verka i 
 motionens anda, samt   
att  barn- och ungdomsnämnden reserverar lämpligt belopp i sin internbudget för 
 2009 och 2010. 
 
Förvaltningens synpunkter 
Arbetet med miljöfrågor och hållbar utveckling är mycket angelägna i arbetet med 
barn och ungdomar i Karlskrona kommun. Metoderna kring hur man väljer är 
däremot olika beroende på varje skolas profilering och viljeinriktning. Detta arbete 
styrks och är väl uttalat redan idag i t ex kursplaner och Karlskrona kommuns 
skolplan. För att stimulera skolor och förskolor att än mer lyfta fram arbetet med 
hållbar utveckling, inte nödvändigtvis Grön Flagg anser förvaltningen att det i förta 
hand inte är en ekonomisk ersättning som kan stimulera detta arbete utan mer att 
genom förvaltningsledning mot rektorer visa på det viktiga i detta arbete och 
aktualisera och tydliggöra den politiska viljeinriktningen. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige: 
att  första att-satsen anses besvarad 
att  avslå andra att-satsen, men ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att 
 återkomma till barn- och ungdomsnämnden med en redovisning kring hur 
 förvaltningen arbetar med hållbar utveckling. 
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 forts § 7 
  
 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
 nämndens januarisammanträde.  
 -------------------------- 
 Yrkanden 
 Richard Jomshof yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
 Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på Richard Jomshofs bifallsyrkande mot 
 tjänstemannaförslagets att-sats 1 och finner tjänstemannaförslaget som antaget. 
 
 Ordförande ställer proposition på att-sats 2 och finner tjänstemannaförslaget som 
 antaget. 
 
 Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. att första att-satsen anses besvarad 
 
2. att avslå andra att-satsen, men ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att 
 återkomma till barn- och ungdomsnämnden med en redovisning kring hur 
 förvaltningen arbetar med hållbar utveckling. 
______________ 
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B Karsvall  2007.384 611 
H Lindgren 
S Ohlsson 
Rektorer 
Intendenter 
Akten § 8 
 Lyckebyutredningen 
 
 Bakgrund 

Under hösten 2007 genomfördes en lokalbehovsutredning i Karlskrona kommun 
avseende de kommunala skolornas lokalutnyttjande. Utredningens syfte var då att se 
över barn- och ungdomsförvaltningens totala lokalbehov och skolstruktur. Barn- och 
ungdomsnämnden fattade den 6 december bland annat beslutet att ge förvaltningen i 
uppdrag att återkomma med ett förslag kring Lyckebyområdets skolstruktur där 
uppdraget är att se över på vilket sätt den kommunala skolstrukturen skall se ut för 
att på bästa sätt möta nuvarande och framtida behov. Under utredningstiden har 
uppdraget förändrats i sin karaktär att också ta hänsyn till och prioritera behovet av 
att tillgodose barnomsorg i såväl Lyckebyområdet som i kommunen som helhet. 
 

 Sammanfattning 
För Lyckebyområdet föreslås en struktur med ett antal f-5 enheter och en 6-9 enhet. 
Detta möjliggör att än mer tydligt knyta an de äldre förskolebarnen mot respektive f-
5 skola. Därmed optimeras förvaltningens lokalutnyttjande samt stärker 
verksamhetshelheten från förskola till förskoleklass och skola. Förvaltningen föreslår 
att 25 Mkr anslås till investeringar för Lyckebyområdet under en treårsperiod. 

 
 Nuläge 

Enhet Idag S:a lokalyta (m2) Hyra/år (kkr) 
Lyckebyskolan f-6 3600 1700 
Östra Torp f-6 3400 2600 
Verköskolan f-3   920   940 
Kättilsmåla f-5 (f-6 hösten-08) 1400   700 
Spandelstorp f-5 (f-6 hösten-08) 4700 3400 
Vedebyskolan 7-9  9000 4600 

 Lokalytan avser NTA, dvs ytan där plats av inneväggar är borträknade 
 
 Framtid 

Skola Framtid Investeringskostnad Årlig hyra 
+9-10% 

Lyckebyskolan f-5  1 Mkr  
Östra Torp f-5   
Verköskolan f-2, som del av 

Lyckebyskolan f-5 
 
 

 

Fsk Verkö Fsk 3,5 avd  7 Mkr  
Kättilsmåla f-5    
Spandelstorp f-5   5 Mkr  
Vedebyskolan 6-9  12 Mkr  
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Reduceringar av: 
Ekebacken 340 kkr 
Dbv-lokal i Kronotorp 77 kkr 
Fortsatt optimering av Lyckebyskolan 

 
En förutsättning för utvecklingen enligt utredningens förslag är en indelning i f-5 och 
6-9 enheter. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 

 1. att lämna dagbarnvårdarlokalen i Kronotorp och omvandla den till ytterligare 
 förskoleavdelning på Östra Torp. 

 
 2. att etablera 3,5 avdelningar förskola på Verkö med paviljong på befintlig 

 skoltomt samt del av skolan och att Lyckebyskolan och Verköskolan 
 tillsammans bildar en organisatorisk enhet. 

 
 3. att  fördela investeringsmedel om 25 Mkr över tre år enligt förslag. 
 
 4. att  bedriva fritidsverksamhet i kommunal regi på Kättilsmåla skola i likhet med 

 alla andra kommunala skolor. 
 

Reviderade handlingar kommer att sändas ut med utskicket inför barn- och  
ungdomsnämndens januarisammanträde, då några smärre ändringar gjorts i  
underlaget. 
 

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

Att-sats 4 utgår. 
 
Yrkanden 
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget att-sats 1-3. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 

 1. att lämna dagbarnvårdarlokalen i Kronotorp och omvandla den till ytterligare 
 förskoleavdelning på Östra Torp. 
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 2. att etablera 3,5 avdelningar förskola på Verkö med paviljong på befintlig 

 skoltomt samt del av skolan och att Lyckebyskolan och Verköskolan 
 tillsammans bildar en organisatorisk enhet. 

 
 3. att  fördela investeringsmedel om 25 Mkr över tre år enligt förslag. 
 ______________ 
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Kommunfullmäktige  2008.191 611 
S Ohlsson   
Akten 

 
 
§ 9 
Motion – Kommunal förskola på Verkö 
 
Jörgen Aronsson (s) har lämnat en motion till Karlskrona kommunfullmäktige  
angående start av en kommunal förskola Verkö. 
Motionären påtalar behovet av förskoleplatser på Verkö. Behovet kopplas bland 
annat till den ökade villabebyggelsen i området och han hänvisar till den föräldra- 
grupp som tidigare drivit frågan om en förskola på Verkö. 
 
Motionärens förslag är 
att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att omgående starta en kommunal  
förskola på Verkö. 
 
Förslag till svar 
I samband med förslaget omkring skolstrukturen i Lyckebyområdet finns också 
förslag på en kommunal förskola på Verkö, varigenom motionärens intentioner  
behandlas och beslutas i detta ärende. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  till kommunfullmäktige föreslå att motionen härmed är besvarad. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens januarisammanträde.  
-------------------------- 

 
 Yrkanden 
 Patrik Hansson (s) yrkar bifall till motionen. 
 
 Proposition 
 Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och bifall till motionen 
 och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 
 Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  till kommunfullmäktige föreslå att motionen härmed är besvarad. 
_____________ 
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§ 10 
Delegeringsärenden 
 
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Förordnande av förvaltningschef den 5 januari 2009. 2008.350 023 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig 2008.5 024 
ledningsresurs 20% vid Sunnadals samverkansområde 
under tiden 1 januari till och med den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som rektors- 2008.5 024 
assistent/ledningsresurs 20% vid Rosenholms förskola 
under tiden 1 januari till och med den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för arbete som vik rektorsassistent 2008.5 024 
80% i Lyckeby rektorsområde under tiden 1 januari till 
och med den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som rektors- 2008.5 024 
assistent 75% i Trossö samverkansområde under 
tiden 1 januari till och med den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig 2008.5 024 
ledningsresurs 20% vid Nättraby samverkansområde 
under tiden 1 januari till och  med den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för planerings- och schema- 2008.5 024 
arbeten vid Tullskolan under tiden 1 januari till och 
med den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor 2008.5 024 
i Rödeby rektorsområde under tiden 23 september 2008 
till och med den 7 januari 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för arbete som ledningsresurs 50% 2008.5 024 
vid Vedebyskolan under tiden 1 januari till och med  
den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare vid 2008.5 024 
Vedebyskolan under tiden 1 januari till och med den  
31 mars 2009. 
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Beslut om lönetillägg för särskilt elevuppdrag vid  2008.5 024 
Vedebyskolan under tiden 1 januari till och med den 
31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för extra arbetsuppgifter och  2008.5 024 
ansvar som vik ledningsresurs vid Rödeby rektors- 
område under tiden 1 oktober till och med den  
31 december 2008. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2008.5 024 
ledare i Nättraby rektorsområde under tiden 1 januari 
till och med den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för arbete som planerare inom 2008.5 024 
Nättraby rektorsområde under tiden 1 januari till och 
med den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för arbete med särskilt stöd till 2008.5 024 
elev/elever vid Vedebyskolan under tiden 1 januari 
till och med den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg under tiden 1 januari till och  2008.5 024 
med den 10 juni 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som sam- 2008.5 024 
ordningsansvarig för IT inom Lyckeby samverkans- 
område under tiden 1 januari till och med den 31 mars 
2009. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor 2008.5 024 
i Rödeby rektorsområde under tiden 12 januari till och 
med den 10 februari 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 9 på Jändelskolan under 
tiden 15-23 januari 2009. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 5 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 9 december 
2008 och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 5 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 2 december 
2008 och tillsvidare. 
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Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 6 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 25 november 
2008 och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 4 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 25 november 
2008 och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 5 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 16 december 
2008 och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 12 januari 
2009 och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 12 januari 
2009 och tillsvidare. 
 
Inskrivning av flicka i särskola, mottages från och med 
den 7 januari 2009. 
 
Inskrivning av pojke i särskola, mottages ej. 
 
Inskrivning av pojke i särskola, mottages ej. 
 
Inskrivning av pojke i särskola, mottages ej. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 4 i Rödebyskolan 2008.5110 606 
under tiden 7-23 januari 2009. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 5 december 
2009 och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 7 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 24 november 
2009 och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 24 november 
2009 och tillsvidare. 
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Beslut om anpassad studiegång för flicka år 8 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 1 december 
2009 och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 28 november 
2009 och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 4 november 
2009 och tillsvidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Sunna- 
dalskolans rektorsområde från och med den 4 november 
2009 och tillsvidare. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 9 i Sunnadalskolans rektors- 
område den 18 december 2008. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_______________
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§ 11 
Meddelanden 

 
 Kommunfullmäktige 2008.346 042  
  § 171 
  Budget 2009 och plan 2010-2011 
 
 Kommunfullmäktige 2008.349 061 
  § 175 
  Taxor för kommunarkivets tjänster 
 
 Kommunfullmäktige 2008.348 040 
  § 176 
  Ekonomi- och verksamhetsstyrning 
   
 Kommunstyrelsen 2008.271 042 
  § 8  
  Budgetuppföljning per 30 november 2008 
  
 Kommunstyrelsen:s AU 2008.347 042 
  § 118 
  Kontering av kostnader för förtroendevalda 
 
 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.326 290 
  Tillsynsprotokoll Rågrund Skogs- och  
  Sockermyran, Gullberna 
 
 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.327 290 
  Tillsynsprotokoll Rödmyran och    
  Gulmyran, Gullberna 
 
 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.328 290 
  Tillsynsprotokoll Vedeby förskola,   
  Lyckeby 
 
 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.329 290 
  Tillsynsprotokoll Torskors samlingslokal 
 
 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.330 290 
  Tillsynsprotokoll Torhamns skola,   
  Torvikens förskola 
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 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.331 290 
  Tillsynsprotokoll Ängslyckan Knösö 
 
 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.343 290 
  Tillsynsprotokoll Baddaren, Rödeby  
 
 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.344 291 
  Tillsynsprotokoll Kotten, Klubben,  
  Harmonigruppen, Rödeby 
 
 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2008.345 290 
  Tillsynsprotokoll Dagbarnvårdarlokal, 
  Björnligan, Karlskrona 
  
 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2009.16 290 
  Tillsynsprotokoll Näverhatten, Holmsjö 
 
 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2009.18 290 
  Tillsynsprotokoll Åvägens   
 dagbarnvårdarlokal, Nättraby 
 
 Räddningstjänsten Östra Blekinge 2009.19 291 
  Tillsynsprotokoll Amiralitetsskolan 
 
 Skolinspektionen 2008.122 631 
  Svar på ansökan från Karlskrona    
  Montessorifriskola AB om godkännande  av och  
  rätt till bidrag för en fristående för- 
  skoleklass och en fristående grundskola,  
  åk 1-9, i Karlskrona kommun 
 
 WSP Samhällsbyggnad Tullskolan, byggnad 1 
  Uppföljande innemiljömätningar  
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.142 214 
  2008.336 214 
  Angående detaljplan för Stora Vörta 1:72, 
  Nättraby 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.337 214 
  Angående detaljplan för Verstorp 2:68,  
  Skärva By 
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 Till enheten för stöd och  2008.352 630 
 utveckling Sammanställning av stödresurser för  
  enskilda förskolor och fritidshem,  
  våren 2009 
 
 Anders Jacobsson 2009.22 611 
  Ärende rörande brist på plats i förskola 
 
 Engelska skolan 2008.233 042 
 Christine Silveräng Brev till ordförande Jan-Olof Petersson  
 Sara Lindblom angående resursfördelningen till 
  Engelska skolan, samt svar från   
  ordföranden. 
 
 Sören Andersson Skrivelse angående Kättilsmåla skola/   
  fritidsverksamheten, samt  svar från ordföranden. 
 
 Anders Blomkvist Skrivelse angående Kättilsmåla skola/    
  fritidsverksamheten, samt svar från   
  ordföranden. 
 
 Tom och Annelie Larsson Skrivelse angående Kättilsmåla skola/    
  fritidsverksamheten, samt svar från   
  ordföranden. 
 
 Yvonne Larsson Skrivelse angående Kättilsmåla skola    
  samt svar från ordföranden. 
 
 Ylva och Per Elgström Skrivelse angående fritidsverksamheten 
  i Kättilsmåla. 
 _________  
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§ 12 
Kurser och konferenser 
 
Eva Karlsson måste få in val av seminarium från de som ska med på Skolriksdagen 
i Älvsjö den 24-25 mars.  
Resan och hotell är beställt, men anmälan kan inte göras förrän seminarium är valda. 
_____________ 
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§ 13 
Övrigt 
 
1. Skolskjutsverksamheten 
 Richard Jomshof (sd) frågar om vem som ansvarar för skolskjutsverksamheten 
 inom särskolan. 
 Bodil Karsvall, förvaltningschef, svarar på frågan. 
 
2. Nämndsammanträde ute i verksamheten 
 Johan Elofsson (m) lämnar önskemål om att nämnden förlägger ett  
 sammanträde på någon skola, exempelvis Rödebyskolan, under våren. 
 
3. Anmälan till Skolverket 
 Anja Eklund, kvalitetschef, informerar om elevärendet som anmälts till  
 Skolverket. 
 
4. Förintelsens Dag 
 Bodil Karsvall, förvaltningschef, informerar om Förintelsens minnesdag 
 den 27 januari 2009 på Porslinan. Många duktiga ungdomar medverkade. 
 Alla skolor för äldre elever var representerade. 
 
 Bodil framför ett stort tack till all personal som arbetat med denna  
 manifestation. 
_______________ 



Budget för 
ökad rättvisa 

Socialdemokraternas förslag med 
anledning av barn- och ungdoms

nämndens internbudget 2009 

1 



Socialdemokratiska gruppen i barn- och ungdomsnämnden 
januari 2009 

Barn- och ungdomsnämnden 

Internbudget för barn- och ungdomsnämnden 2009 

Bakgrund 
Vintern 2009 är en orolig tid. Den ekonomiska krisen har lett till att många känner en stor oro 
för sin framtid. Mämi.i.skor är rädda att förlora sitt jobb och därigenom möjligheten att för
verkliga just sina att drömmar om framtiden. De vuxnas oro påverkar också barnens vardag. 
Det är därför viktigt att barn, och ungdomsnärnnden kan erbjuda en trygg och kvalitativ verk
samhet inom såväl förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola. 

Samtidigt har vi en moderatledd regering som, istället för att investera i jobb och välfärd, sän
ker skatterna för de rikaste. När den moderatledda regeringen tillträdde skulle man minska 
utanförskapet. Resultatet blev tvärt om, utanförskapet kan inte brytas av ett ovanförskap. I 
dessa dagar kan vi bevittna en gigantisk omfördelning från offentlig konsumtion till privat 
konsumtion. Effekterna av den moderatledda regeringens politik kan vi se i den av förvalt
ningen föreslagna resursfördelningen till rektorsområdena. Eftersom regeringen Reinfeldt 
vägrar att investera i välfärden blir det betydligt mindre resurser till förskolan och grundsko
lan i såväl Karlskrona som alla andra kommuner i landet. Rektorernas uppgift 2009 blir mer 
än tuff för att klara av den så viktiga uppgiften att ge våra barn och ungdomar en bra start i 
livet. Åtni.i.nstone 20 heltidstjänster måste sparas inom barn- och ungdomsnämndens verk
samhetsområde. 

Vi är ett parti som är vana att ta ansvar, även när det blåser snålt. Detta är bakgrunden till att 
vi, på kommunledningsnivå, inte bara samtalat utan också träffat en bred blocköverskridande 
överenskommelse om Karlskrona kommuns budget för 2009. Vi har gjort det för att vi vill ta 
ansvar för Karlskrona och dess invånares framtid. Trots detta kommer den socialdemokratiska 
gruppen att föreslå ett antal förändringar i förslaget till internbudget för barn- och ungdoms
förvaltningen 2009. 

SAL SA 
Från basresursen görs ett avdrag för den s.k SALSA-potten som sedan fördelas ut till verk
samheterna utifrån de tre bakgrw1dsfaktorer som bildar SALSA-modell vid Skolverket samt 
utifrån kriteriet försörjningsstöd. Förändringen som sker från och med 2009 att alla verksan1-
heter, både kommunala och fristående/enskilda omfattas av denna fördelning tycker vi social
demokrater är bra. Däremot stödjer vi inte förvaltningens förslag att SALSA-potten på 25 mkr 
behålls oförändrad även under 2009. Vi föreslår att SALSA-potten räknas upp med 10 % 
2009, dvs. 2,5 mkr. 

Socialdemola·aterna föreslår 

Att SALSA-potten räknas upp med 10 % 2009, dvs. med 2,5 mkr 
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Barnskötare/förskollärare 
I förslaget kan man läsa följande: 
"Med hänvisning till förskolejämförelsen i 3KVH-gruppen vill förvaltningen medverka i en 

förändring avseende andelen förskollärare inom förskolan. Detta kan ske genom att vi vid 
avgångar prövar åter besättning med högskoleutbildad personal. " 

Denna fråga har diskuterats flera gånger i nämnden. Nämnden har ett "handslag/policy" med 
Kommunal om en princip för denna fråga. "Handslaget/policyn" innebär att såväl barnskötare 
som förskollärare är viktiga i kommunens förskolor och fritidshem. Vi socialdemokrater tyck
er "handslaget" är bra och ska gälla även fortsättningsvis och framöver. Vi tror att det är en 
stor fördel om flera olika kompetenser och erfarenheter verkar i förskolan. 

Socialdemokraterna föreslår 

Att följande text stryks ur interbudgetdokumentet; "Med hänvisning till förskole
jämförelsen i 3KVH-gruppen vill förvaltningen medverka i en förändring avse
. ende andelen för skollärare inom förskolan. Detta kan ske genom att vi vid av
gångar prövar återbesättning med högskoleutbildad personal. " 

Att den personalpolicy som idag finns på barn- och ungdomsförvaltningen bibehålls 
med barnskötare/förskollärare. Vi anser att båda yrkesrollerna är viktiga i kom
munens förskolor och fritidshem. De olika kompetenserna kompletterar var
andra på ett utmärkt sätt 

Lokaler 
Den stora efterfrågan på friskoleplatser i Karlskrona tvingar barn- och ungdomsnämnden till 
lokaleffektiviseringar. Politikens ambitiösa målsättning att kunna erbjuda bra skolor i hela 
kommunen för alla barn och ungdomar utmanas av detta faktum. 
Det är mer än angeläget att utredningen om Tullskolans framtid presenteras för arbetsutskottet 
och nämnden inom en månad. Tyvärr kan de fyra borgerliga partiernas lättsinniga vallöfte 
från 2006 försvåra blocköverskridande överenskommelse om en framtidsinriktad skolorgani
sation i Tullen/Wämö/Hästöområdet. 

Socialdemokraterna föreslår 

Att utredningen om Tullskolans framtid presenteras för arbetsutskottet och nämnden 
i februari 2009. 

Förvaltningsgemensamma kostnader 
Frågan om specialistpoolens framtid har tyvärr inte diskuterats grundligt i nämnden. I intern
budgeten föreslås att specialistpoolen förändras från tillfällig till mer stadigvarande karaktär. 
Vi vet inte om detta är bra eller dåligt. Vi menar att det krävs rejäla och väl underbyggda be
slutsunderlag för ett sådant ställningstagande. Vi socialdemokrater föreslår att nämnden före
läggs en grundlig utvärdering av specialistpoolen innan beslut om förändring av densamma 
kan göras. 

Socialdemokraterna föreslår 
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Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en grundlig utvärdering av specia
listpoolen innan beslut om förändring av densamma görs. 

Säljö barnkoloni 
Säljö barnkolonis framtid har handlagts med vänster armbåge av den styrande femklövern. 
Turerna om kolonins framtid har varit oändliga. Ena dagen ska kolonin läggas ner, nästa dag 
ska kolonin bedrivas i annan form, nästa dag ska koloniverksamheten handlas upp osv. osv .... 

Vi socialdemokrater har haft en rak och tydlig uppfattning hela tiden. Vi tror på verksamheten 
och dess framtid. Vi har argumenterat och förhandlat om 1 mkr i tillskott till nämnden för just 
Säljö barnkoloni. Fulhnäktige har tillskjutit nämnden 1 mkr till Säljö för att man ska kunna 
driva verksamheten vidare i samma omfattning och form som tidigare. 

Femklövern har nu bestämt sig för att handla upp koloniverksamheten 2009. Självklart skulle 
nämnden ha fattat beslut om eventuell upphandling av kolonin. Nämnden har förts bakom 
ljuset och ställs inför fullbordat faktum. Vi tycker det är fel eftersom det blir kort tid för an
ställningsförfarande, antagning mm. Vi menar att förvaltningen ska hitta en praktisk lösning 

·denna säsong; sen kan det bli aktuellt med upphandling i god tid inför 2010. 

Socialdemokraterna föreslår 

Att omedelbart avbryta upphandlingen av Säljö barnkoloni 2009 

Att uppdra till förvaltningen att hitta en snabb och praktisk lösning för Säljö barnko
loni 2009. Allt för att kolonin ska fortsätta verksamheten i oförändrad form och 
omfattning (helt i enlighet med KF-beslut) 

Friskolor 
I internbudgeten föreslås att det s.k. skolpliktsavdraget som funnits under ett flertal år halve
ras till 5 % och helt avskaffas från 2010. Detta föreslås med hänvisning till en statlig utred
ning om lika villkor. Vi ställer oss helt oförstående till internbudgetförslaget i denna del. Ut
redningen är förvisso överlämnad till utbildningsministern men inte på något sätt behandlad 
av riksdagen. Det går inte att gå i riktningen mot en likriktad skolpeng om man talar om lika 
villkor. Uppdragen är olika för kommunala skolor respektive friskolor. Vi står fast vid att det 
ska fmnas ett skolpliktsavdrag och det ska även fortsättningsvis fim1as kvar. Menar vi något 
med lika villkor så måste det finnas möjlighet till skolpliktsavdrag annars kan vi lika väl prata 
om orättvisa bidrag. 

Socialdemola·aterna föreslår 

Att skolpliktsavdraget även under 2009 ska vara 10 %. 

Fritidshemmen 
Verksamheten i fritidshemmen kommer tyvärr ofta i skymundan. Det är förskolan och grund
skolan som får mest utrymme i den ntbildningspolitiska debatten. Vi kan med glädje konstate
ra att bndgetförhandlingarna ledde fram till att fritidshemsverksamheten får 3 mkr extra från 
2009 för att delvis kunna möta det ökade behovet av platser. Tyvärr kan vi inte i förslaget till 
internbudget se att fritidshennnen förstärks med detta belopp. Detta kan vi naturligtvis inte 
ställa oss bakom. Vi vill också att förvaltningen gör en rejäl översyn och utvärdering av fri
tidshemmen i kommunen. 
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Socialdemokraterna föreslår 

Att förvaltningen till februarisammanträdet 2009, i en skriftlig ekonomisk redovis
ning, säkerställer att fritidshemsverksamheten verkligen erhåller de 3 mkr som 
KF tagit beslut om. Om inte så är fallet blir det nödvändigt med en ombudgete
nng 

Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en rejäl översyn och utvärdering 
av fritidshemmen i kommunen 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Socialdemokraterna föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta: 

att SALSA-potten räknas upp med 10 % 2009, dvs. med 2,5 mkr 

att följande text stryks ur interbudgetdokumentet; "Med hänvisning till förskole
jämförelsen i 3KVH-gruppen villförvaltningen medverka i en förändring avse
ende andelen förskollärare inom förskolan. Detta kan ske genom att vi vid av
gångar prövar åter besättning med högskoleutbildad personal. " 

att den personalpolicy som idag finns på barn- och ungdomsförvaltningen bibehålls 
med barnskötare/förskollärare. Vi anser att båda yrkesrollerna är viktiga i kom
munens förskolor och fritidshem. De olika kompetenserna kompletterar var
andra på ett utmärkt sätt 

att utredningen om Tullskolans framtid presenteras för arbetsutskottet och nämnden 
i februari 2009 

att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en grundlig utvärdering av specia
listpoolen innan beslut om förändring av densamma görs 

att omedelbart avbryta upphandlingen av Säljö barnkoloni 2009 

att uppdra till förvaltningen att hitta en snabb och praktisk lösning för Säljö barnko
loni 2009. Allt för att kolonin ska fortsätta verksamheten i oförändrad form och 
omfattning (helt i enlighet med KF-beslut) 

att skolpliktsavdraget även under 2009 ska vara 10 % 

att förvaltningen till februarisanunanträdet 2009, i en skriftlig ekonomisk redovis
ning, säkerställer att fritidshemsverksamheten verkligen erhåller de 3 mkr som 
KF tagit beslut om. Om inte så är fallet blir det nödvändigt med en ombudgete
rmg 
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att 

att 

nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en rejäl översyn och utvärdering 
av fritidshemmen i kommuuen 

fördelningen inom budgetposten "förvaltningsgemensamma kostnader" uuder
ställs nämndens prövning 

Patrik Hansson 
gruppledare socialdemokraterna i BUN 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 25 februari 2009 
 

 § 14 Aktuell information 
     - Tillsynsbesök på enskilda förskolor och fritidshem hösten 2008  
   - Kvalitetsredovisning 2008     

   - Huvudmannaskap gymnasiesärskolan/särvux 
   -   Tullskolan 
   - Administration och ledning  

  
   § 15 Remiss – Förslag till rehabiliteringspolicy 
 
   § 16 Ansökan om tillstånd till enskilt fritidshem, Kättilsmåla – Tant Grön 
 
   § 17 Ansökan om bidrag till enskilt fritidshem, Kättilsmåla – Tant Grön 
 
   § 18 Utredning – Särskola i utveckling 
 

  § 19 Delegeringsärenden 
 
  § 20 Meddelanden 
 
  § 21 Kurser/konferenser 
 
  § 22 Övrigt 
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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   
 Patrik Hansson (S)  2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (M) 
 Patrik Magnusson (M) 
 Anna Ekström (FP)  fr o m § 15 föredragningen, kl. 09.30   
 Pernilla Persson (C) fr o m § 15 föredragningen, kl. 08.40   

 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
 Jeanette Pettersson (S)  
 Eva-Britt Dahlström (S)  
 Roland Andréasson (S)  t o m föredragningen, kl. 11.30   

 Lisbeth Bengtsson (S)  
 Richard Jomshof (SD) 
 Åsa Gyberg Karlsson (V)    
  
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (M) § 14 föredragningen 

 Margareta Olin Mattson (C) § 14 föredragningen 

 Eva Henningsson (S)  beslutssammanträdet  
 
Ersättare Eva Ottosson (M) fr o m § 15 föredragningen 

 Patrik Stjernlöf (M) 
 Margareta Olin Mattsson (C) fr o m § 15 föredragningen 

 Eva Henningsson (S) föredragdragningen 

 Siv Holmberg (S)   

 Helene Gustafsson (S)   
   
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren verksamhetschef för skola/fritidshem 
 Anja Eklund kvalitetschef 
 Lena Dehlin personalspecialist 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera  Patrik Magnusson (M) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 2 mars 2009   
 
Paragrafer 14-22              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2 mars. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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A Eklund   2008.286 630   
A Ottosson 
Akten 

 
 
§ 14 
Aktuell information 
 
1. Tillsynsbesök på enskilda förskolor och fritidshem hösten 2008 

I höstas fick förvaltningen uppdraget att skyndsamt starta tillsynsbesök på 
enskilda förskolor och fritidshem. 
Fem tillsynsbesök har genomförts under hösten 2008, tre förskolor och två 
fritidshem.  
Under besöken tittade tjänstemännen på bland annat öppettider, taxor, 
dokumentation av rutiner och säkerhet, registerkontroll av personal, samt 
ledningsorganisation och likabehandlingsplaner. Två förskolor uppmanades att 
se över sina taxor. Några verksamheter behövde förbättra sina likabehandlings-
planer och fick tips om detta.  
När det gäller tillsyn av lokalerna är det svårt att få klarhet. Skriftliga intyg vore 
önskvärt från myndigheterna som godkänner lokalerna, till exempel intyg för 
ventilation, brandsäkerhet och livsmedelshantering. Förvaltningen har kontaktat 
miljö/hälsa för att påtala detta, men har ännu ej fått svar. 
Barn- och ungdomsförvaltningen ska titta på verksamhetens innehåll, kvalitet  
samt personal.     
   

 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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A Eklund  2009.63 619  
B Karsvall 
Rapport  
Akten forts § 14 
  

2. Kvalitetsredovisning 2008 
    
   Barn- och ungdomsnämnden och barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar 
   för förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola och 
   skolbarnsomsorg för barn och ungdomar mellan 6 och 16 år. Dessutom ingår det 
   samlade ansvaret för all särskoleverksamhet i kommunen. 
   Verksamheten är indelad i fem områden – Trossö, Lyckeby, Rödeby, Jämjö och  
   Västra området samt stödfunktioner som resursskola och stödteam.  
   Fem friskolor och 15 enskilda förskolor och fritidshem bidragsfinansieras. 
   På barn- och ungdomskontoret sker övergripande kvalitets-, utvecklings- och  
   planeringsarbete samt administrativt arbete. 
   Sex administrativa centra finns för lokal administration. 
 
   Anja Eklund, kvalitetschef, presenterar kvalitetsredovisningen för   
   verksamhetsåret 2008. 
 
   Kvalitetsredovisningarna innehåller gemensamma satsningar, utvärderingar, 
   sammanställda resultat samt framtida förbättringsområden. 
 
   Kvalitetsredovisningarna visar att personalen ute i verksamheterna fortsätter att 
   sätta upp tydliga mål för in verksamhet. Redovisningarna blir mer och mer ett 
   instrument för den egna verksamhetens utveckling och ett sätt att få tydligare  
   fokus på de förbättringsområden som varje verksamhet tagit fram. 
 
   Ordförande tackar för informationen. 
 
   Patrik Hansson (S) fram för ett tack för en bra redovisning.  
  
   Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.   

 _____________ 
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B Karsvall 2008.176 617 
A Eklund  
Rektorer särskolan 
Akten forts § 14 

 
3.   Huvudmannaskap gymnasiesärskolan/särvux 

    Både barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har tidigare ställt  
    sig positiva till ändrat huvudmannaskap för gymnasiesärskolan/särvux. 
    Kommunstyrelsen begärde i augusti 2008 en komplettering av ärendet  
    avseende dialogen med berörda föräldrar. 
    Kompletteringen skickades till kommunstyrelsen den 4 februari och ärendet  
    kommer upp på kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars 2009. 
 
    Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.  
    ______________ 

 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
  
  25 februari 2009  7 

 
 

H Lindgren 2009.52 291 
B Karsvall  
Akten 

forts § 14 
 
4.  Tullskolan 

    Verksamhetschef Henrik Lindgren ger information och redogörelse för de tre  
    alternativ som finns avseende verksamheterna på Tullskolan. 

1. Verksamhetens bedrivande i befintliga lokaler 
2. Verksamhetens bedrivande på Wämöskolan 
3. Verksamhetens bedrivande på nyetablerad plats 

 
För verksamhetens del och för att kunna ge elever och föräldrar/vårdnadshavare 
visshet om ett långsiktigt alternativ kan det inte nog understrykas behovet av ett 
beslut i frågan om Tullens verksamheter. För att arbeta vidare och göra ett 
underlag för beslut behöver det tas ställning till om särskola skall tänkas in på 
Wämöskolan eller ej och om Kajutans förskoleavdelningar skall tänkas in på 
Tullskolans befintliga område. Vidare behöver diskuteras om uppskattningen 
70% av eleverna i upptagningsområdet till kommunal verksamhet kan gälla som 
riktmärke för vidare volymplanering. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår vidare att projekteringsmedel sedan 
avsetts för att ge två tydliga alternativ i Tullskolans befintliga lokaler och 
Wämöskolan. 

 
    Ordförande tackar Henrik Lindgren för en bra redogörelse. 
     
    Diskussionerna fortsätter i partigrupperna. 
 
    Intentionerna är att beslut kan tas innan sommaren 2009 om vilket alternativ 
    barn- och ungdomsförvaltningen kan arbeta vidare med. 
  
    Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.     
    ______________ 
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B Karsvall 2008.177 001 
Akten  

 
forts § 14 
 
5.  Administration och ledning 
 

  Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om organisationsförändringen för 
  ledning och administration i barn- och ungdomsförvaltningen. 
 
  Under ett antal år har det skett en utveckling inom barn- och ungdomsnämndens 
  verksamhetsområde som gör att det idag finns ett behov av att anpassa ledningen 
  och administrationen till 2009 års förutsättningar. 
  Idag har 1190 elever valt att gå i friskola och antalet förväntas öka ytterligare  
  2009. Detta gör att antalet elever inom den kommunala skolan är färre än tidigare. 
  Samtidigt har det även skett demografiska förändringar som gör att antalet elever 
  framförallt inom år 6-9 har minskat ytterligare. 
 
  Antalet förskolor har under motsvarande period ökat, både i kommunal regi och i 
  enskild regi. 
 
  Kommunen tog under 2008 beslutet att införa serviceförvaltning dit all kost- 
  hantering förs. Detta innebär att all ledning och administration av kökshantering 
  överförs till den centrala serviceförvaltningen från och med halvåret 2009. 
  Till serviceförvaltningen överförs även all lönehantering vilket påverkar  
  administrationen ute i områdena. 
 
  Särskolan berörs inte av organisationsförändringen. Där pågår en separat   
  utredning – Särskola i utveckling. 
 
  Verksamheten är indelad i fem område, varje område har en rektor med områdes- 
  ansvar. Rektorerna kommer att vara placerade nära verksamheten. 
  Det kommer att finnas rektorer för grundskolan och rektorer för förskolan. 
  Rektorsuppdragen minskar något på grundskolan medan uppdragen för rektorer 
  på förskolan ökar. 
 
  Alla som idag har uppdrag som rektorer på barn- och ungdomsförvaltningen får 
  lämna in intresseanmälningar till tre tjänster. 

Eftersom det finns pensionsavgångar bland rektorerna under 2009 kommer några 
tjänster att utannonseras. 

  Nämnden kommer att involveras när nyrekryteringen påbörjas. 
 
  Information har lämnats fortlöpande till alla berörda. De fackliga förbunden har  
  informerats och förhandlingar har förts med de berörda fackförbunden. 
 
  Ordförande tackar för informationen. 
   
   Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
  ______________ 
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B Karsvall   2009.20 026   
L Dehlin 
Kommunledn.förv 
Akten  
 
 § 15 

Remiss – Förslag till rehabiliteringspolicy    
 

 Karlskrona kommuns personalenhet genomför sedan en tid tillbaka revideringar av  
 befintliga policies samt kompletteringar på de områden där policies saknas. 
 
 Karlskrona kommun ska skapa friska arbetsplatser och arbeta för att motverka  
 olycksfall, ohälsa och arbetsrelaterade sjukdomar. Insatser som främjar hälsan ska 
 uppmuntras. 
 
 Rehabiliteringsarbetet ska på ett fullgott sätt uppfylla de krav som lagar och 
 förordningar föreskriver. Som en vägledning i detta arbete finns Karlskrona 
 kommuns rehabiliteringshandbok ”På rätt väg” innehållande bland annat 
 kommunens rehabiliteringsrutin. Rehabiliteringsarbetet ska vara en naturlig del i det  
 systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
 Hela rehabiliteringsprocessen, möten, åtgärder etcetera ska kontinuerligt nedtecknas  
 i kommunens dokument ”Rehabiliterings- och omplaceringsdokument”. Syftet med  
 dokumentationen är att strukturera och kvalitetssäkra arbetet med den arbets-
 inriktade rehabiliteringen. Dokumentationen i rehabiliteringsärenden är oerhört  
 viktig eftersom den är underlag för beslut. 
 
 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
 att  anta förslag till rehabiliteringsplan för Karlskrona kommun. 
 
 Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt tjänstemanna- 
 förslaget. 
 ---------------- 
  
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra gällande förslag till rehabiliterings- 
 policy för Karlskrona kommun. 
 ______________ 
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Tant Grön  2009.33 630 
A Ottosson 
Akten 
 

 
§ 16 
Ansökan om tillstånd till enskilt fritidshem, Kättilsmåla – Tant Grön AB 
  
Bakgrund 
Tant Grön AB är huvudman för Kättilsmåla fritidshemmet som startade 1992. 
Verksamheten har reglerats av avtal som kontinuerligt förnyats. Tant Grön AB består 
förutom av fritidshemmet i Kättilsmåla av Musikugglans friskola och fritidshem, 
förskola på Campus Blå Port i Kättilsmåla samt på Skärva. 
 
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 
Kättilsmåla fritidshem upphör ansöker Tant Grön AB om tillstånd att bedriva enskilt 
fritidshem. Fritidshemmet består av en avdelning med barn i åldrarna 6 -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 §. 
 
Fritidshemmet är sedan januari 2008 inrymt i Kättilsmåla skolas lokaler och har även 
tillgång till förskolans ateljé, matsal och gymnastiksal. Enligt uppgift från Tant Grön 
ska fritidshemmet flytta till egna lokaler inför höstterminen 2009. 
 
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 fritidshem i Kättilsmåla. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
nämndens februarisammanträde. 
------------------ 
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  forts § 16 
 
  Yrkande 
  Johan Elofsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
  
  Beslut 
  Barn- och ungdomsnämnden  beslutar 
 
  att  bevilja Tant Grön AB tillstånd att bedriva fritidshem i Kättilsmåla. 
  ____________ 
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Tant Grön   2009.33 630 
S Petersson 
Akten 
  
 
 § 17 
 Ansökan om bidrag till enskilt fritidshem, Kättilsmåla – Tant Grön AB 
 

Tant Grön AB har i skrivelse den 2 februari 2009 till barn- och ungdoms-
förvaltningen ansökt om bidrag till fortsatt drift av sin fritidshemsverksamhet i 
Kättilsmåla.  
 
Tant Grön AB bedriver fritidshemsverksamhet på i Kättilsmåla enligt avtal med 
barn- och ungdomsnämnden. Avtalet gick 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 Tant Grön AB i separat ärende.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 

 att  bevilja verksamhetsbidrag till Tant Grön 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 februarisammanträde. 
------------------ 
 

 Yrkande 
 Johan Elofsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Beslut 
Barn och ungdomsnämnden beslutar  
 

 att  bevilja verksamhetsbidrag till Tant Grön 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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B Karsvall   2009.51 617 
A Eklund 
Akten 
 

 
 
§ 18 
Utredning – Särskola i utveckling 
 
Ärendet utgår. 
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 § 19 

Delegeringsärenden 
 
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
AU-beslut § 13 Bokslut/årsredovisning 2008 2007.306 042 
 
AU-beslut § 18 Uppskjuten skolstart 2009.40 S 606 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som vik 2009.1 024 
studie- och yrkesvägledare vid särskolan under 
tiden 14 januari till och med den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vaktmästare 2009.1 024 
25% vid Aspö skola under tiden 1 januari till och med 
den 31 december 2009. 
 
Beslut om ny lön för rektor i Lyckebyområdet från och 2009.34 024 
med den 1 augusti 2008. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som samordnings- 2009.1 024 
ansvarig för IT inom Lyckeby samverkansområdet under 
tiden 1 januari till och med den 31 mars 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor i 2009.1 024 
Rödeby rektorsområde under tiden 10 februari till och 
med den 3 mars. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring i hörselklass vid 2009.1 024 
Vedebyskolan under tiden 19 januari till och med den  
31 mars 2009. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 4 i Nättraby rektors- 
område under tiden 24 februari till och med den  
12 mars. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 vid 
Jändelskolan från och med den 21 januari 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 9 i Jämjö västra 
rektorsområde under tiden 26 februari till och med 
den 13 mars 2009. 
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forts § 19 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 6 i Jämjö västra 
rektorsområde under tiden 26 februari till och med 
den 13 mars 2009. 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Jämjö östra 
rektorsområde under tiden 2-6 februari 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 1 i Nättraby rektorsområde 
för tiden 9 januari till och med den 16 januari samt  
9 mars till och med den 13 mars 2009. 
 
Inskrivning av flicka i särskolan från och med 2008/8028 
den 7 januari 2009. 
 
Beslut om anställning av specialpedagog från och 2008/8038 
med den 7 januari till och med den 30 april 2009. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 i 
Vedeby rektorsområde under tiden 8-16 januari 2009 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 från 
och med den 5 december 2008. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 från 
och med den 8 december 2008. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 från 
och med den 13 december 2008. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9 i 2009/4017 
Jändelskolan från och med den 30 januari 2009. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9 i 2009/4017 
Jändelskolan från och med den 30 januari 2009. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 4 i Rödebyskolan 2009.5001 606 
under tiden 13 januari till och med den 28 januari 2009 
 
Beviljad ledighet för elev i år 3 i Holmsjö skola under 2009.5003 606 
tiden 9 mars och med den 12 mars 2009. 
 
Beviljad ledighet för elev i år 5 i Holmsjö skola under 2009.5004 606 
tiden 9 mars och med den 12 mars 2009. 
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forts § 19 
 
Beviljad ledighet för elev i år 8 i Rödebyskolan från 2009.5007 606 
och med den 27 april till och med den 19 maj 2009 
 
Anpassad studiegång för flicka i år 8 i Rödebyskolan 2009.5008 606 
från och med den 26 januari till och med den 13 februari 
2009. 
 
Anpassad studiegång för pojke i år 9 i Rödebyskolan  2009.5011 606 
från och med den 5 december 2008 och tills vidare. 
 
Anpassad studiegång för pojke i år 9 i Rödebyskolan 2009.5012 606 
från och med den 26 januari 2009 och tills vidare. 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 9 i Jändelskolan  2009.4015 
under tiden 3-11 februari 2009. 
 
Anmälan om ej uppfyllande av skolplikten för 
flicka i år 6 i Spandelstorps rektorsområde. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_______________
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§ 20 
Meddelanden 

 
 Kommunstyrelsen 2009.55 042     
  § 46 
  Anvisningar för uppföljning 2009 
 
 Kommunstyrelsen 2008.346 042 
  § 72 
  Fördelning av kommunstyrelsens   
  finansieringsposter i Budget/Plan för 
  åren 2009-2011 
 
 Kommunstyrelsen:s AU 2008.333 290 
  § 20 
  Projekteringstillstånd för ny förskola i Jämjö 
 
 Serviceförvaltningen 2009.28 026 
 Kommunhälsan Utnyttjad företagshälsovård år 2008 
  
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.46 291 
  Godkännande av livsmedelsanläggning   
  med förbehåll, Torhamns skola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.47 291 
  Godkännande av livsmedelsanläggning   
  med förbehåll, Jämjö Kyrkskola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.48 291 
  Godkännande av livsmedelsanläggning   
  med förbehåll, Östra Torpskolan 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.49 291 
  Registrering av livsmedelsanläggning, 
  Ramdala skola 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.341 214 
  Angående detaljplan för Hasslö 9:134,   
  Varvet 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.285 244 
  Angående detaljplan för Hasslö 7:135,   
  parhus 
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 forts § 20 
 
 
 Länsrätten i Blekinge län 2008.233 042 
  Anmodan, laglighetsprövning enligt  
  kommunallagen. 
  Mats Olsson och Karl-Olof Nilsson 
 
 Från föräldrar i Kättilsmåla 2009.26 630 
  Namnlistor mot kommunalisering av  
  fritidsverksamheten i Kättilsmåla 

_______________  
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§ 21 
Kurser och konferenser 
 
Inga nya kurser eller konferenserbjudande har inkommit. 
_____________ 
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§ 22 
Övrigt 
 
Meddelandepärmen 
Patrik Hansson (S) frågar vem som överklagat internbudget 2009 till Länsrätten. 
Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar att det är Tant Grön AB/Musikugglan och 
Karlskrona Montessori  som vill göra en laglighetsprövning enligt kommunallagen 
när det gäller lokalbidrag till fristående skolor. 
--------------- 
 
Protokoll från januari 2009 
Eva-Britt Dahlström (S) frågar om de yrkande hon lade fram under barn- och 
ungdomsnämnden sammanträdet den 28 januari 2009. Eftersom hon inte var  
kvar till beslutssammanträdet, är det då rätt att skriva in yrkandena i protokollet? 
Nämndsekreterare Eva Karlsson svarar att hon varit i kontakt med konsult  
Axel Danielsson i denna fråga och att det är riktigt att alla yrkande som läggs under 
sammanträdet och ej är återtagna, ska skrivas in i protokollet. 
--------------- 
 
Barnomsorgstid för timanställda 
Lisbeth Bengtsson (S) har fått frågan om det är riktigt att man uppmanar  
barnomsorgspersonal att kolla föräldrar som är timanställda så de inte  
missbrukar sin barnomsorgstid. 
Förvaltningschef Bodil Karsvall har inte hört talas om detta, men lovar att  
undersöka detta närmare. 
--------------- 
 
Personalpolicy 
Siv Holmberg (S) efterlyser den personalpolicy som togs fram under 1990- 
talet där man beskriver hur förskolorna ska vara bemannade. 
--------------- 
 
Säljö Barnkoloni 
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om att upphandlingen för Säljö 
barnkoloni nu är klar. Det är Cajam AB som kommer att bedriva barnkoloni- 
verksamhet på Säljö 2009 och 2010. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 22 april 2009 
 

 § 23 Aktuell information 
     - Olycksfallsstatistik 2006, 2007 och 2008 
   - Hygien i förskolan     

   - Lokalsamordning - avrapportering 
   -   Redogörelse av ekonomisk tilldelning avseende fritidshem 2009 
   - Ekonomiskt läge 2009 
   - Skolvalet 
   - Skolriksdagen - avrapportering  

  
   § 24 Budgetuppföljning februari 2009 
 
   § 25 Avgift vid särskilt anordnad prövning i grundskolan 
 
   § 26 Lokalhyra för externa förhyrare – ideella föreningar 
 
   § 27 Medborgarförslag – Sturköskolans upptagningsområde med rätt till 
    kostnadsfri skolskjuts utökas 
 
   § 28 Överklagande budget 2009 
 
   § 29 Tjänstetillsättning – rektorer  
 

  § 30 Delegeringsärenden 
 
  § 31 Meddelanden 
 
  § 32 Kurser/konferenser 
 
  § 33 Övrigt 
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Plats och tid Gullberna Park, Karlskrona kompetenscenter, lokal Oscarsvärn 
 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) 
 Jeanette Pettersson (S)  
 Eva-Britt Dahlström (S)  
 Roland Andréasson (S)     

 Lisbeth Bengtsson (S)  
 Åsa Gyberg Karlsson (V)    
  
Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)  
  
Ersättare Eva Ottosson (M) 
 Åsa Thelning (FP) föredragning t o m 11.15 
 Margareta Olin Mattsson (C) 
 Bo Svensson (S) 
 Siv Holmberg (S)  
 Helene Gustafsson (S)  
   
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren verksamhetschef för skola/fritidshem 
 Solvig Ohlsson verksamhetschef för förskola 
 Stefan Petersson chefsekonom 
 Anja Eklund kvalitetschef  
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera  Åsa Gyberg-Karlsson 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 29 april 2009   
 
Paragrafer 23-33              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 30 april. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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 § 23    
 Aktuell information 
 
 1. Olycksfallsstatistik 2006, 2007 och 2008   

 Information gavs på barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott. 
 Informationspunkten styrks från barn- och ungdomsnämndens föredragnings- 
 lista.  
 _____________ 
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S Ohlsson   . 
 
  
 forts § 23  
 
 2. Hygien i förskolan    
   Projektet ”Hygien i förskolan” är initierat av Socialstyrelsen. Barn som går på  
   förskola har mer infektioner, framförallt luftvägsinfektioner, än barn som vistas  
   hemma. Med projektet vill Socialstyrelsen förebygga och minska    
   smittspridning i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken. 

   Målet med projektet ska leda till:  
• ökade kunskaper om hygien och smittskydd för kommunens miljö-  

  inspektörer 
• ökade kunskaper för miljökontoren om förskolornas egenkontroll enligt 

  miljöbalken 
•   ökade kunskaper om hygien och smittskydd på förskolorna 

 
    Projektet fokuserar på förskolornas ansvar för egenkontroll vad gäller hygien  
    och smittskydd, samt övergripande om städning. 
    Projektet genomförs i samarbete mellan kommunernas miljöförvaltningar och  
    landstingens smittskyddsenheter. 
    Karlskrona kommuns miljöavdelning har tackat ja till att medverka i projektet.  
    Barn- och ungdomsförvaltningen kommer indirekt att bli berörda. 
    Miljöinspektörerna gör inspektioner under våren som protokollförs.   
 
    Samtliga rektorer på förskolorna kommer att få en inspektion. Tanken är att  
    sedan sprida information och kunskap vidare till områdets samtliga förskolor.  
    Alla enskilda förskolor kommer också att vara med. 
    En introduktionsdag med information och föreläsningar av smittskydds-   
    sköterska och barnhälsovårdsläkare har ägt rum. Alla föräldrar på berörda  
    förskolor ska få veta att projektet startar. Statistik på barnens sjukfrånvaro  
    kommer att föras under ett par månader 2009 och kommer sedan att jämföras  
    med samma period 2010. 
 
    Projektet som är nationellt startade vid årsskiftet och varar under hela 2009. 
 
    Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

 _____________ 
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Akten   2007.384 611 
 
 forts § 23 
 
     
 3. Lokalsamordning – avrapportering  

   Förvaltningen arbetar med en rad olika åtgärder för att samordna lokalerna ute i  
   verksamheterna. 
   Förvaltningschef Bodil Karsvall redovisar vad som är på gång och vilka lokaler  
   som redan är uppsagda.  
   Utöver detta kommer kraven från genomförandegruppen.  

  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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S Petersson   2008.233 042 
Akten  
 
 forts § 23 
 
 
 4. Redogörelse av ekonomisk tilldelning avseende fritidshem 2009    
    Chefsekonom Stefan Petersson redogör för ärendet. 

Inför 2009 meddelade förvaltningen att fritidshemmen skulle spara 5 Mkr.  
Det budgeterades en utbyggnad på ca 100 platser av en kostnad på 3 Mkr. 
Fullmäktige beslutade tillföra ytterligare 3 Mkr för att behålla kvalitén i 
fritidshemmen. För 2009 har nämnden beslutat om en reserv och där 
fritidshemmens del motsvarar 1 Mkr.  
Summan av detta blir 0 kr ( - 5 + 3 + 3 -1= 0 ) och innebär att samma summa 
pengar avsätts till fritidshemmen 2009 som 2008 vilket visas ovan. 
De av fullmäktige tillförda medlen, 3 Mkr, gjorde att fritidshemmen inte 
behövde spara mer än 2 Mkr. 

   
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

 _____________ 
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S Petersson   2008.233 042 
Akten 
   
 forts § 23 
 
 5. Ekonomiskt läge 2009  
   Förvaltningen blev klar med internbudgetarbetet väldigt sent. Ute på områdena  
   verkar alla områdena, utom Trossö/Wämö och Lyckeby, klara sina budgetar.  
   Det kan finnas någon förskjutning till negativ prognos jämfört med den   
   nollprognos som redovisas i budgetuppföljningen för februari.   
   Förvaltningen har meddelat de fackliga organisationerna om att stora risker 
  för varsel finns. Omställningsprogrammet har inte kunnat lösa hela över-  
  bemanningen. Turordningslistor kommer att tas fram. Övertalighet finns bland  
  barnskötare, lärare samt några enstaka tjänster i andra yrkeskategorier. 
 

 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 _____________ 
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H Lindgren  2009.97 611   
I Skottén 
Akten 
 
  forts § 23 
 
 6. Skolvalet       
    Verksamhetschefen för skola och fritidshem, Henrik Lindgren, informerar om  
    att man nu i stort sett registrerat in alla skolval som gjorts, i skolvalsmodulen. 
    Förvaltningen har övertagit alla manuella köer från friskolorna. Ett problem som 
    uppstått är när samma elev sökt till olika skolor och har olika ködatum. En elev kan 
    bara ha ett ködatum. Detta hanteras genom att ge eleven det ködatum som han/hon
    gjorde sitt senaste val. Kontakt har tagits med vårdnadshavarna för att få en  
    prioriteringsordning på valen.  
    I slutet av maj månad kommer arbetet med inregistrering av samliga val att vara  
    klara. 
    
   Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.   

 _____________ 
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 forts § 23 
 

7. Skolriksdagen – avrapportering 
  Den 24-25 mars 2009 var det Kommunal Skolriksdag i Stockholm. 
  Från barn- och ungdomsnämnden deltog sju ledamöter: Jan-Olof Petersson (FP), 
  Birgitta Gamelius (M), Patrik Stjernlöf (M), Margareta Olin Mattsson (C), 
  Patrik Hansson (S), Jeanette Petersson (S) och Roland Andréasson (S). 
  
  Birgitta Gamelius rapporterar från seminariet: Effektiva skolor – vad utmärker 
  dem? 
  Patrik Hansson berättar från seminariet: Entreprenörskap – en framgångsfaktor. 
  Roland Andréasson var på ett seminarium med rubriken: Kommer elevernas  
  resultat att förbättras av en ny skolinspektion? Roland lämnar en muntlig rapport 
  från seminariet. 
  Jan-Olof Petersson berättar och visar bildspel från seminariet: Världens bästa  
  skola. 
 
  Ledamöterna framför sitt tack till nämnden för att de fått möjlighet att delta på 
  Skolriksdagen. 
  _____________ 
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Kommunstyrelsen  2008.233 042   
S Petersson 
Akten 
  
 
 § 24 

Budgetuppföljning februari 2009    
 

   Allmänt 
 Driftbudgeten omsluter för närvarande          1 033 Mkr 

• varav kommunbidrag              917.6 Mkr 
• övriga externa och interna intäkter   115,4Mkr 
 
Internbudget/Resursfördelning 2009 
Under 2009 används en modifierad resursfördelningsmodell av den modell som togs 
fram till budget 2005. Modellen tar sin utgångspunkt i principen lika villkor och 
grunden är en Basresurs som är lika för kommunal och enskild verksamhet. I 2009 
års modell omfattas även de fristående verksamheterna av det såkallade Salsa- 
bidraget om 25 Mkr och är en omfördelning utifrån de tre  ”Salsa”-kriterier som 
Skolverket satt upp samt försörjningsstöd.  
Inom förskoleverksamheten används modellen från 2008 med platser som 
fördelningsmodell och från 2009 införs denna modell även inom fritidsverksamheten.  
För barnomsorgen följs producerade platser upp månadsvis och regleras ekonomiskt 
per tertial. Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar som 
kommer under året. 
För 2009 har en reserv om 9 Mkr budgeterats.  

 
 Prognos för 2009   +- 0 Mkr 
 Att göra en bra prognos för hela verksamheten redan efter två månader är oerhört 
 svårt. Det finns osäkerhetsfaktorer under 2009 vilket gör att årets första prognos blir 
 ytterst preliminär. Osäkerhetsfaktorerna är flera och för att nämna några så är t ex 
 överlämningen av köksverksamheten till serviceförvaltningen och besparingar inom 
 lokalverksamheten sådana faktorer. Andra faktorer som gör årets ekonomiska utfall 
 svårprognostiserat är det interna sparkravet. Den genomgång som skett med 
 områdesansvariga rektorer ger indikationer från områdena på att förvaltningen kan få 
 svårigheter att uppnå ett nollresultat mot budget. Prognosen grundar sig mycket på 
 vad som framkommit i samband med internbudgetarbetet inför 2009 samt analys av 
 bokslutet för år 2008 men är som sagt tidigare väldigt osäker. 

 
Verksamhetsmål 

 När det gäller målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall 
 ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum beslöt 
 fullmäktige att redovisning skulle ske utifrån att barnen stått i kö längre än tre 
 månader och detta  klarar nämnden av att hålla per februari månad.  
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  forts § 24 
 
 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 93 % 2009, 
 kan inte detta redovisas förrän efter vårterminens avslut och kommer därför att  
 redovisas i samband med nämndens delårsbokslut i augusti. 
 
  Investeringsbudget 
  Investeringsbudgeten är på totalt 7,0 Mkr. Av detta är 0,5 Mkr för den   

 utbyggnad som planeras inom den kommunala förskolan under 2009  
 
 Bokfört utfall per februari är 200 tkr. 
 
 Tjänstemannaförslag 
  Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
  
  att godkänna budgetuppföljning för januari – februari 2009 och    

  överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
  Beslutsförslag 
  Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
  nämndens aprilsammanträde den 22 april 2009. 
 ------------------ 
 
 Beslut  
  Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
  
  att godkänna budgetuppföljning för januari – februari 2009 och    

  överlämna den till kommunstyrelsen. 
 ______________ 
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A Eklund  2009.116 609 
A Ottosson 
Rektorer 
Adm cent 
Akten 

§ 25 
Avgift vid särskilt anordnad prövning i grundskolan 
  

 Anja Eklund, kvalitetschef, föredrar för ärendet 
 Den som redan har ett slutbetyg från grundskolan har efter prövning i ett eller flera 
 ämnen eller ämnesblock rätt att få ett nytt slutbetyg. Rätten att pröva gäller gentemot 
 målen för årskurs 9. Det finns således inte någon rätt att pröva för de betyg som sätts 
 terminsvis årskurs 8 och hösten i årskurs 9.  
 
 Grundskolan har därmed möjlighet att utfärda ett nytt slutbetyg efter det att en elev 
 förbättrat sina betyg genom prövning. Det nya slutbetyget utfärdas av rektor på den 
 grundskola där prövningen genomförs. (Grf 7 kap 17 §) 
 
 Enligt skollagen 15 kap 6§ har huvudmannen för utbildningen rätt att ta ut avgift för 
 den som vill gå igenom särskilt anordnad prövning i grundskolan med högst 500 
 kronor. (SFS 1991:1124) 
 Avgift får inte tas ut vid prövning för den som gått ut grundskolan och inte uppnått 
 kursplanens mål för det nionde skolåret i det ämne prövningen gäller. 
 
 Förslag till beslut 
 Frågan om avgift vid särskilt anordnad prövning har åter aktualiserats, då vissa 
 skolor har ett ökat antal elever som vill höja sitt slutbetyg. Varje enskilt 
 prövningstillfälle innebär, förutom tidsåtgången för själva prövningen, att lärartid 
 måste avsättas till för- och efterarbete. För att till viss del kompensera skolorna för de 
 kostnader som uppstår när prövningar anordnas föreslås att avgift tas ut med 500 
 kronor per prövningstillfälle.  
 
 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
 att   fastslå att en avgift med 500 kronor per prövningstillfälle ska tas ut vid särskilt  
  anordnad prövning i enlighet med vad grundskoleförordningen medger. 
 
 Beslutsförslag 
  Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
  nämndens aprilsammanträde den 22 april 2009. 
 --------------- 
 
 Yrkande 
 Roland Andréasson (S) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget. 
 Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar avslag på tjäntemannaförslaget. 
 Johan Elofsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
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 forts § 25  
 
  
 Proposition 
 Ordförande ställer proposition på Roland Andréassons och Åsa Gyberg-Karlssons 
 avslagsyrkande mot Johan Elofssons bifallsyrkande och finner Johan Elofssons  
 yrkande som antaget. 
 
 Votering 
 Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition. 
 Den som stöder Johans bifallsyrkande röstar ja. Den som stöder Rolands och Åsas 
 avslagsyrkande röstar nej. 
 Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius 
 (M), Patrik Magnusson (M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C) samt Thomas 
 Brindefalk-Knutsson (KD). 
 Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström   
 (S), Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt 
 Eva Henningsson (S). 
  
 Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 7 nej-röster, med ordförandes  
 röst som utslagsröst, beslutat enligt Johan Elofssons yrkande. 
 
 Beslut  
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
 att   fastslå att en avgift med 500 kronor per prövningstillfälle ska tas ut vid särskilt  
  anordnad prövning i enlighet med vad grundskoleförordningen medger. 
 
 Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S),  
 Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt 
 Eva Henningsson (S) reserverar sig. 
 ______________ 
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Kommunfullmäktige  2008.174 282 
S Petersson 
Rektorer 
Adm cent 
Akten 
 § 26 
   Lokalhyra för externa förhyrare – ideella föreningar 
 
 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  
 - biytor som korridorer, toaletter, grupprum mm 
 - utrustning i lokalen  
 - normalt slitage av inventarier 
 - städkostnader  
 - förbrukningsmaterial 
 - utnyttjande under skoltid  
 
 Vid en sammanvägning av ovanstående faktorer finner förvaltningen  
 det skäligt med följande hyra per timme. 
 
 Ideella föreningar 
 Klassrum   75 kronor/timme 
 Specialsal   75 kronor/timme 
 Idrottshall            150 kronor/timme 
 Matsal            150 kronor/timme 
 
 Studieförbund och pensionärsorganisationer likställs med ideella föreningar.  
 Idrottshallarna hyrs endast ut vardagar 08.00-16.00 under sep - maj. 
 Uthyrning av lokaler sker endast i mån av ledig tid. 
 Uthyrning av Aula sker i samråd med ansvarig rektor.  
 Vid onormalt slitage, vid behov av extra städning, övriga personalinsatser (t ex 
 vaktmästeri, städ och IT) samt för utrustning utöver den för resp lokal normala har 
 rektor rätt att debitera faktisk kostnad. 
 
 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
  att godkänna nya priser och regler för lokaluthyrning till föreningar enligt ovan  

  med en giltighet från och med den 1 april 2009 
 
  Arbetsutskottet föreslår att ändringen ska gälla från den 1 augusti 2009. 

 
  Beslutsförslag 
  Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
  nämndens aprilsammanträde den 22 april 2009. 

 ------------------ 
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forts § 26 
 
Arbetsutskottet har lämnat förslag att beslutet ska gälla från och med den 1 augusti 
2009 eftersom ärendet gäller taxor och ska upp i kommunfullmäktige för beslut. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

  att godkänna nya priser och regler för lokaluthyrning till föreningar enligt ovan  
  med en giltighet från och med den 1 augusti 2009. 

  _____________ 
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Kommunfullmäktige  2009.88 623 
H Lindgren 
C-U Persson 
Akten 

 
 
§ 27 
Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola 
 
Jens-Olof Lindh, Tjurkö, föreslår att upptagningsområdet för Sturkö skola utökas till 
att omfatta Senoren, Ramdala och Trummenäs. Idag tillhör dessa områden Ramdala 
skolas upptagningsområde.  
 
Förslagsställaren menar också att kostnadsfri skolskjuts skall erbjudas dessa elever 
om de väljer Sturkö skola. 
 
En ändring av en skolas upptagningsområde på bekostnad av en annan skolas 
geografiska gränser är självfallet en svår avvägning. Elevunderlaget för Sturkö skola 
ligger i det undre intervallet. 
 
En särbehandling av elevernas skolval inom enbart Sturkö/Ramdalaområdet är svårt 
att motivera. Kravet att få skolskjuts för andra barn som av olika skäl väljer bort sin 
hemskola skulle snabbt dyka upp. 
 
Ekonomiskt kan jämförelse göras med kostnader för barn som har växelvis boende. 
Idag uppgår dessa kostnader till en miljon kronor årligen. 
 
I dagsläget är det svårt ur rättviseskäl och ekonomiska hänsyn att tillmötesgå 
medborgarförslaget kring Sturkö skola. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt tjänstemanna- 
förslaget. 
--------------- 
 

 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
  

att föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. 
____________ 

  

 
 
 



   
  
  22 april 2009  18 

 
  

Länsrätten  2008.233 042 
Berörda 
B Karsvall 
S Petersson 
Akten 
 § 28 
 Överklagande - Budget 2009  
  
   Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun har av Länsrätten i Blekinge län  
   blivit anmodade att yttra sig i målnr 161-09 
 
 Bakgrund 

Inför budgetåret 2009 bestämde barn- och ungdomsförvaltningen att 
resurstilldelningen skulle förändras. Orsaken till förändringen var att man från 
regeringshåll hade tillsatt en utredning om de fristående skolornas bidrag ”Offentliga 
bidrag lika villkor”. Det första betänkandet kom i början på 2008, SOU 2008:8, och 
det andra betänkandet kom i december 2008, SOU 2008:122. 
Förvaltningen beslutade sig för att bygga sin resurstilldelning på principen som 
beskrivs av Fredrik Forsman i dessa utredningar. Utredningarna ligger som grund till 
det förslag som med all sannolikhet kommer att vara en verklighet 2010. ( se 
lagrådsremiss). 
Barn- och ungdomsförvaltningen ville på detta sätt ligga lite före regeringsbeslutet 
och göra en anpassning, till viss del, redan inför budgetåret 2009. 
 
Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden tog 2009-01-28 § 2 beslut om 2009 års internbudget. 
Denna internbudget bygger till stora delar på den utredning om ”Offentliga bidrag på 
lika villkor” som överlämnades till regeringen i december 2008 och som regeringen, 
efter viss omarbetning, överlämnade till lagrådet på remiss i februari 2009 som ett 
förslag till skollagsändring. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 
2009 med tillämpning från kalenderåret 2010. 
I korthet så innebär lagförslaget en konkret modell för hur bidragen till de fristående 
verksamheterna skall räknas fram. En för de allra flesta kommuner efterlängtad 
modell. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med sin internbudget för 2009 försökt att anpassa 
sig till det nya regelverk som kommer. Detta har, tillsammans med de sparkrav som 
finns för Karlskrona kommun i sin helhet, inneburit en delvis förändrad 
resursfördelningsmodell för alla verksamheter både fristående som kommunal. 
 
Modellen utgår från ett belopp som är lika  stor för samma verksamhet oavsett 
driftsform ”basresurs”. Det innebär att samma summa pengar ges till en elev i 
kommunal skola som till en elev i fristående skola. Från denna basresurs görs sedan 
generellt avdrag för Salsa, overheadkostnader såsom fria nyttigheter och 
myndighetsutövning och skolskjutsar. För de kommunala skolornas elever görs  
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avdrag för den specifika kommunala överbyggnaden och för de fristående skolornas 
elever görs ett skolpliktsavdrag om 5 %.  
 
På skolnivå tillförs det ett Salsabelopp till alla skolor i storlek beroende av just den 
skolans elevstruktur utifrån tidigare beskrivna kriterier. 
Detta ger ett bidrag på elevnivå och ett bidrag på skolnivå. Hur den fristående skolan 
hanterar dessa bidrag gör inte barn- och ungdomsnämnden något anspråk på att styra. 
 
Barn- och ungdomsnämndens återgår till den modell av fördelningssystem som fanns 
2004. Fördelningen sker för 2009 utifrån budgeterad genomsnittlig lokalkostnad per 
elev.  
Detta innebär att den del av lokalbidraget som avsåg städkostnader i modellen 
gällande från 2005, som byggde på bokslutssiffror i SCB redovisningen, överförs till 
verksamhetsbidraget. 
Effekten av detta blir att verksamhetsbidrag inte sänks på grund av det generella 
sparbeting samt uppbyggnaden av en reserv som nämnden beslutat om för att klara 
en budget i balans 2009. Detta kommer alla skolor till del kommunala såväl som 
friskolor.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen har på uppdrag av ordförande tagit fram ett förslag 
till yttrande och föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta    
 
att till Länsrätten lämna förvaltningens förslag. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens sammanträde den 22 april 2009.  

 --------------- 
    
   Yrkanden 
   Patrik Hansson, gruppledare för (S) meddelar att S-gruppen inte deltar i beslutet. 
 
   Beslut 

Barn- och ungdomsförvaltningen beslutar    
 
att till Länsrätten lämna förvaltningens förslag. 
____________ 
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S Ohlsson 2009.80 023   
PA-enheten 2009.81 023 
Berörda rektorer 2009.82 023 
Akten 2009.83 023   
 
 § 29 
 Tjänstetillsättning av rektorer  

 
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag: 
 
Rektorer med ansvar för förskola 
Västra området – Sunnadal  Susanne Trossö 
Västra området – Nättraby  Maria Persson 
Jämjöområdet    Linda Kock 
Lyckebyområdet    Ulrika Johnsson 
 
Tillsättningarna gäller från och med den 1 augusti 2009. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden 
 
att  besluta enligt förvaltningens förslag, samt 
 
att delegera tillsättning av rektorer för grundskola, i nuvarande process, till 
 arbetsutskottet den 14 maj 2009. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_______________ 
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 § 30 

Delegeringsärenden 
 
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig  2009.1 024 
ledningsresurs 20% i Nättraby samverkansområde  
under tiden 1 april – 30 juni 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig 2009.1 024 
ledningsresurs 20% vid Sunnadals samverkansområde 
under tiden 1 april – 30 juni 2009 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig 2009.1 024 
ledningsresurs 20% vid Rosenholms förskola under  
tiden 1 april – 31 juli 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som rektors- 2009.1 024 
assistent 75% i Trossö samverkansområde under tiden 
1 april – 31 juli 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för arbete som vik rektorsassistent 2009.1 024 
80% i Lyckebyrektorsområde under tiden 1 april – 
30 juni 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor 2009.1 024 
25% i Rödeby rektorsområde under tiden 25 mars – 
24 april 2009 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring med hörselklass 2009.1 024 
vid Vedebyskolan under tiden 1 april – 10 juni 2009 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring i grundsärskolan 2009.1 024 
på Rosenfeldtskolan under tiden 10 februari – 21 juni 2009 
 
Beslut om lönetillägg för arbete som ledningsresurs 50% 2009.1 024 
vid Vedebyskolan under tiden 1 april – 18 juni 2009 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare 2009.1 024 
för NTA-projektet under tiden 1 april – 30 juni 2009 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som modersmåls- 2009.1 024 
utvecklare under tiden 1 april – 17 juni 2009. 
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Beslut om lönetillägg för uppdrag som vik studie- och  2009.1 024 
yrkesvägledare vid särskolan under tiden 1 april – 
10 juni 2009. 
 
Beslut om utbetalning från Karlskrona Samfond för  2009.85 046 
Daghemsverksamhet efter ansökan från förskolan 
Tallbacken, avd Pingvinen. Ansökan avser bussresa 
för deltagande på piratfest i Karlskrona i maj 2009. 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9, Rödeby- 2009.5015 606 
skolan från och med den 23 februari till och med den 
5 april 2009 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9, Rödeby- 2009.5016 606 
skolan från och med den 24 februari 2009 och tills vidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9, Rödeby- 2009.5020 606 
skolan från och med den 11 februari 2009 och tills vidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9, Rödeby- 2009.5021 606 
skolan från och med den 11 februari 2009 och tills vidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9, Rödeby- 2009.5022 606 
skolan från och med den 9 mars 2009 och tills vidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8, Rödeby- 2009.5029 606 
skolan från och med den 10 mars 2009 och tills vidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i Särskolans 2009.8009 
rektorsområde från och med den 10 februari 2009 och  
tills vidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9, Sunna-  
dalskolan från och med den 4 mars 2009 och tills vidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9, Nättraby-  
skolan från och med den 9 mars 2009 och tills vidare 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9, Nättraby-  
skolan från och med den 16 mars – 26 april 2009 och tills vidare 
 
Beslut om inskrivning av pojke i Särskolan från och med 2009.8004 
den 3 mars 2009 
 
Beslut om inskrivning av pojke i Särskolan från och med 2009.8039 
den 3 mars 2009 
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Beviljad ledighet för flicka i år 9 på Jändelskolan under  2009.4026 
tiden  2 – 20 mars 2009 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 5 i Jämjö östra rektors- 2009.4029 
område under tiden 23 – 27 mars 2009    
 
Beviljad ledighet för flicka i år 9 på Jändelskolan under 2009.4031 
tiden 20 mars till och med den 3 april 2009  
 
Beviljad ledighet för flicka i år 3 i Jämjö östra rektors- 2009.4043 
område under tiden 14 - 17 april 2009   
 
Beviljad ledighet för flicka i år 5 i Trossö rektorsområde 2009.1018 606 
under tiden 9 - 27 februari 2009   
 
Beviljad ledighet för flicka i år 5 i Trossö rektorsområde 2009.1017 606 
under tiden 14 – 28 maj 2009   
 
Beviljad ledighet för pojke i år 6 i Trossö rektorsområde  2009.1019 606 
under tiden 9 – 27 februari 2009 
 
Beviljad ledighet för elever i år 2 och år 3 i Trossö  2009.1012 606 
rektorsområde under tiden 1 april och terminen ut 
 
Beviljad ledighet för pojke i år 9 på Jändelskolan 2009.4037 
den 20 mars 2009   
 
Beviljad ledighet för pojke i år 3 i Jämjö östra rektors- 2009.4032 
område under tiden 23 – 27 mars 2009   
 
Beviljad ledighet för pojke i år 4 i Lyckeby rektors- 
område under tiden 30 mars – 31 maj 2009   
 
Ej sökt ledighet från undervisningen för pojke i år 5 samt 
flicka i år 4 under tiden 8 januari – 23 februari 2009    
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_______________
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§ 31 
Meddelanden 

 
 Kommunfullmäktige 2007.187 102 
  § 55 
  Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
 Kommunfullmäktige 2009.102 042      
  § 60 
  Bokslutsdispositioner i samband med  
  bokslut år 2008 för Karlskrona kommunkoncern 
 
 Kommunfullmäktige 2008.176 617 
  § 61 
  Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet 
  gymnasiesärskola och särvux  
 
 Kommunfullmäktige 2009.101 004 
  § 67 
  Balansförteckning över obesvarade motioner 
  och medborgarförslag den 1 februari 2009 
 
 Kommunfullmäktige 2008.191 611 
  § 68 
  Svar på motion om kommunal förskola 
  
 Kommunfullmäktige 2008.254 611 
  § 69 
  Svar på motion om satsning på fler skolor 
  och förskolor med Grön flagg 
 
 Kommunstyrelsen 2008.333 290 
  § 80 
  Projekteringstillstånd för ny förskola i   
  Jämjö 
 
 Kommunstyrelsen 2009.105 004 
  § 119 
  Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen 
 
 Kulturnämnden 2009.106 864 
  § 21 
  Information Teater i Gränsland  
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 Kommunledningsförvaltningen 2009.107 121 
  Karlskrona kommun i siffror – folkmängd 
  31 december 2008 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.72 291 
  Godkännande av livsmedelsanläggning med  
  förbehåll – Verkö 3:1, mottagningskök 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.87 290 
  Godkännande av livsmedelsanläggning med  
  förbehåll – Klockarebackens förskola 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.92 291 
  Godkännande av livsmedelsanläggning – 
  Sunnadalskolans kök 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.189 214 
  Angående detaljplan för Mjövik 1:3, 
  villabebyggelse 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.61 214 
  Angående detaljplan för Aspö 5:68, 
  företagshotell   
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.62 214 
  Angående detaljplan för Aspö 5:68,   
  seniorboende 
 
 Annika Altenius 2009.95 821 
 Gymn.dir Vedebyskolan Skrivelse från anställd på Vedebyskolan 
  gällande arbetsmiljön 
 
 Personalen på Solrosen 2009.109 611 
 Vedebyskolan Skrivelse gällande uttalande från skolministern  
  om att besparingar ej får drabba elever med   
  särskilda behov. S1var från ordförande. 
 
 Anställd på förskola 2009.96 600 
  Artikel om vad personal på förskolan gör  
  på jobbet. 
  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas  
 till protokollet. 

_______________  
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§ 32 
Kurser och konferenser 
 
-  Rätt beslut vid upphandling i konkurrens – Stockholm den 25 maj 2009 
 
-  Skolledarkonferens – Tylösand den 1-2 oktober 2009 
 
-  Fryshuset inbjuder till inspirationsdagar - 7-8 maj 2009 i Karlskrona 
   De som ej använt möjligheten för ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband 
   med kurs eller verksamhetsbesök, har möjlighet att utnyttja detta i samband med 
   dessa inspirationsdagar. 
____________ 
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§ 33 
Övrigt 
 
1. Övertalighet 
 Roland Andréasson (S) frågar vilka yrkesgrupper som är övertaliga i 
 förvaltningen. 
 Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar att det gäller barnskötare, lärare,  
 dagbarnvårdare samt någon ytterligare yrkesgrupp. 
 Inget formellt varsel är ännu lagt. Turordningslistor kommer att tas fram och  
 förhandlingar kommer att ske i vanlig ordning. 
 
 På begäran kommer löpande information att lämnas till barn- och 
 ungdomsnämnden. 
 -------------- 
  
2. Personalpolicy 

  Siv Holmberg (S) informerar om att personalpolicyn som diskuterats tidigare 
  finns, den är från 1992. Siv har skickat en kopia till PA-avdelningen. 
  -------------- 
 

3. Skolläkare 
 Åsa Gyberg Karlsson (V) framför att det är svårt att få kontakt med skol- 
 läkaren. 
 Anja Eklund, kvalitetschef, informerar hur mycket tid förvaltningen köper per 
 år samt hur tiderna fördelas.  
 ___________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 27 maj 2009 
 

 § 34 Aktuell information 
     - Nyckeltal tertial 1 
   - Varsel och kommande uppsägningar     

   - Furs förskola 
     
   § 35 Delårsbokslut april 2009 
 
   § 36 Utvärdering - specialistpool 
 
   § 37 Förskola i Jämjö 
 
   § 38 Delegeringsärenden 

 
  § 39 Meddelanden 
 
  § 40 Kurser/konferenser 
 
  § 41 Övrigt 

- AU 12 augusti 
- Tullskolan 
- Enskilda dagbarnvårdare Ramdala 
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Plats och tid Holmsjö skola 
 kl 13.15 – 15.00 
 
  
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)    
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
 Jeanette Pettersson (S)  
 Roland Andréasson (S)     

 Lisbeth Bengtsson (S)  
 Richard Jomshof (SD) 

 Åsa Gyberg Karlsson (V)    
  
Tjänstgörande ersättare Åsa Thelning (FP) 
 Margareta Ohlin Mattsson (C) 
 Eva Henningsson (S) 
 Siv Holmberg (S)  
  
Ersättare Helene Gustafsson (S)  
   
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren verksamhetschef för skola/fritidshem 
 Solvig Ohlsson verksamhetschef för förskola 
 Stefan Petersson chefsekonom 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera  Patrik Hansson 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen den 2 juni 2009   
 
Paragrafer 34 - 41              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2 juni. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Lena Dehlin   2009.12 026 
Akten 

 
 
 

 § 34    
 Aktuell information 
 

1. Nyckeltal tertial 1, 2009     
    Bodil Karsvall, förvaltningschef, redogör för personalnyckeltalen för tertial 1 2009. 
     

  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) 

 
   Man kan notera att antalet visstidsanställda har minskat.  
 Sjukdagarna totalt har sjunkit något. Totalt antal sjukdagar per anställd är 7,86, i 
 kommunen är snittet 8,15. En liten ökning av sjukdagar på gruppen mellan  
 60-67  år kan utläsas. Däremot är det en sänkning av antalet sjukdagar över  
 90 dagar. 
 Frisknärvaron, (högst 5 sjukdagar under mätperioden) är lika hög som förra året, 
 76,49. Snittet för hela kommunen är 72,42. 
 

  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
    ______________    
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L Dehlin           
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2.  Varsel och kommande uppsägningar 

 Förvaltningen har för många anställda. Som det ser ut idag rör det sig om cirka 
 15 lärare, 30-tal barnskötare och 2 kuratorer. 
 Överanställningarna beror bland annat på minskat elevunderlag och att många 
 som varit vikarier har fått tillsvidareanställningar. 
 Bodil Karsvall, förvaltningschef, informerar om hur förvaltningen arbetar  
 med kommande uppsägningar. Varsel är lagt till arbetsförmedlingen denna vecka. 
 Kontinuerliga diskussioner och förhandlingar kommer att föras med de fackliga 
 förbunden.  
 

  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
    _______________ 
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S Ohlsson   2009.149 290 
Berörd rektor 
Akten 
 
 forts § 34 
 

3.  Furs förskola 
  Rektorn för Furs förskola planerar att flytta förskolan till Holmsjö skola under  
  hösten 2009. Förskolan är en kombinerad förskola/fritidshem och har i dagsläget 
  cirka 6-7 barn på förskolan samt 7-8 fritidshemsbarn. 
  Kontraktet på lokalen i Fur går ut under hösten 2010, men det finns ändå   
  vinster att göra med att flytta verksamheten redan till hösten.  
  Förvaltningschefen har delegation att fatta beslut i detta ärende.  
 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
  ______________  
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Kommunstyrelsen  2008.233 042   
S Petersson 
Akten 
  
 
 § 35 

Delårsbokslut april 2009   
 

Driftbudgeten omsluter för närvarande    999 Mkr 
• varav kommunbidrag      917 Mkr 
• övriga externa och interna intäkter      82 Mkr 
 
Prognos för 2006     - 2,5 Mkr 
Årets första delårsbokslut ger en negativ resultatprognos om 2,5 Mkr. Det 
prognostiserade underskottet är till fullo hänförligt till rektorsområdena och 
förvaltningen har givit områdena i uppdrag att inkomma med handlingsplan för att 
uppnå en budget i balans. 
 
Det finns fortfarande osäkerhetsfaktorer under 2009 vilket gör prognosen något 
osäker. Osäkerhetsfaktorerna är flera och för att nämna några så är till exempel 
överlämningen av köksverksamheten till serviceförvaltningen och besparingar inom 
lokalverksamheten sådana faktorer. Andra faktorer som gör årets ekonomiska utfall 
svårprognostiserat är det interna sparkravet. Den genomgång som skett med 
områdesansvariga rektorer ger indikationer från områdena på att förvaltningen kan få 
svårigheter att uppnå ett nollresultat mot budget.  
För att minimera det prognostiserade underskottet har förvaltningen använt den 
reserv som lades upp i samband med internbudgeten. Förvaltningen kommer att i 
augusti till nämnden precisera användningen av denna reserv. 
 
Barnomsorg och Förskola   
De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden  
9 Mkr, har till tagits i bruk för att täcka det behov som kan ses under 2009. Inom 
förskolan har höstens placeringsarbete påbörjats och kön till förskolan visar att 
situationen är under kontroll och den pågående konjunkturnedgången har bidragit till 
en mindre ökning av platsbehov trots att barnantalet ökar i förskolan.   
Utifrån gällande prognos som bygger på den av KS antagna befolkningsprognos för 
Karlskrona kommun finns det inför kommande år ett fortsatt behov av 
förskoleplatser. 
Behovet är väldigt osäkert med hänvisning till det rådande konjunkturläget som på 
många ställen har inneburit en nedgång för många barn från heltids- till deltidsplats. 
 
Grundskola  
Inom grundskolan genomgång med rektorsområdena skett då det framkommit 
åtgärder som kommer att genomföras för att uppnå balans i områdenas budgetar. 
Viktigast är förändrad organisation pga lägre elevantal. För att nå en budget i balans 
förutsätts personalminskningar som i första hand sker genom 
omställningsprogrammet. Det lägre elevtalet kan under senare delen av året även 
innebära att viss övertalighet inom vissa yrkesgrupper kan uppstå.  
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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 
När det gäller målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall 
ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum beslöt 
fullmäktige att redovisning skulle ske utifrån att barnen stått i kö längre än tre 
månader och detta klarar nämnden av att hålla vid april månads delårsbokslut.  
 
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 93 % 2009, kan inte 
detta redovisas förrän efter vårterminens avslut och kommer därför att redovisas i 
samband med nämndens delårsbokslut i augusti. 
 

 Investeringsbudget 
 Investeringsbudgeten är på totalt 7,0 Mkr. Av detta är 0,5 Mkr för den utbyggnad 

som planeras inom den kommunala förskolan under 2009  
 
Bokfört utfall per april är 1 Mkr. 
 
Patrik Hansson (S) framförde på arbetsutskottet, önskemål om att få någon 
sammanfattning/summering av de konsekvensbeskrivningar som rektorerna 
sammanställt utifrån de besparingar som de olika områdena har gjort. 
Verksamhetschef Henrik Lindgren ger en sammanfattning av rektorernas 
konsekvensbeskrivningar. 
Patrik Hansson (S) önskar en mer preciserad redogörelse område för område. 
 
Förvaltningschefen framför en stor eloge till samtliga områden för ett mycket bra 
arbete med internbudgeten. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
  
att godkänna delårsbokslutet för januari – april 2009 och överlämna den till 
 kommunstyrelsen samt för egen del besluta 
 
att  uppdra åt förvaltningen att senast vid delårsbokslutet i augusti återkomma med 
 åtgärdsplaner för att uppnå ett nollresultat mot budget 2009. 
 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens majsammanträde.  
--------------- 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
  
att godkänna delårsbokslutet för januari – april 2009 och överlämna den till 
 kommunstyrelsen samt för egen del besluta 
 
att  uppdra åt förvaltningen att senast vid delårsbokslutet i augusti återkomma med 
 åtgärdsplaner för att uppnå ett nollresultat mot budget 2009. 
_____________ 
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S Ohlsson  2008.233 042 
K Ibstedt Henriksson 
Akten 

 
 
§ 36 
Utvärdering - specialistpool 
 
Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i maj 2003 att ett bemanningsteam skulle 
inrättas i förvaltningen. Detta beslut togs efter det att kommunfullmäktige i augusti 
2001 tagit beslut om ”önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider” vilket då 
ledde till att förvaltningen behövde se över sin organisation av bemannings-
verksamhet. 
I samband med beslutet om bemanningsteamet beslöts också att en specialistpool 
skulle inrättas. I specialistpoolen skulle arbeta personal med speciell kompetens och 
förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetssituationer och verksamheter. Poolen 
skulle från start omfatta cirka 5 – 10 personer. 
 
Specialistpoolen 
Hösten 2004 startade specialistpoolen med 6 personer. Det var 3 förskollärare,  
1 barnskötare och 2 fritidspedagoger, totalt 5,35 årsarbetare. Tanken var att dessa 
personer skulle försörja ytterområdena med utbildade vikarier. Samtliga anställdes 
därför med speciellt bilersättningsavtal och ett lönetillägg på 1 500 kronor baserat på 
heltid. 
Våren 2005 utökades specialistpoolen till 8 personer och poolen har sedan dess 
varierat mellan 6 till 8 personer med lite skiftande sysselsättningsgrader. 
Våren 2008 minskade poolen till endast 4 personer som fungerade som timvikarier. 
En person var föräldraledig och en person arbetade på ett längre vikariat. 
 
Kostnaden för specialistpoolen är 40% högre än kostnaden för andra vikarier vilket 
beror på att deras semesterkostnader, ”spilltidskostnader”, bilersättning, 
fortbildningskostnader och lönetillägg läggs på i timkostnadspriset som 
rektorsområdet får betala för denna vikarie. Före augusti 2008 belastade dessa 
kostnader ett centralt konto vilket innebar att de enskilda rektorsområdena inte 
belastades av denna kostnad utan deras kostnad för specialistpoolen var samma som 
för övriga timvikarier det vill säga endast timlönen. 
 
Från hösten 2008 (när specialistpoolens hela kostnad belastade verksamheterna) 
minskade efterfrågan på specialistpoolen. Den största och tydligast anledningen till 
detta var att rektorerna inte uppfattade att merkostnaden för specialistpoolen var 
motiverad utifrån det uppdrag de utförde. Man upplevde också att  det fanns tillgång 
till andra vikarier som både fungerade bra och hade tillgång till bil när det behövdes. 
 
Hösten 2008 inleddes diskussioner om specialistpoolens fortsättning. Efter samtal 
med rektorsgruppen beslöts att från årsskiftet 2008/2009 behövdes specialistpoolen 
med sin erfarenhet och kompetens bättre på andra uppdrag.  
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Utvärdering 
I samband med beslutet om internbudget 2009 gav Barn- och ungdomsnämnden 
barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att göra en utvärdering av specialist-
poolen under våren 2009. 
Denna utvärdering har nu genomförts genom att samtliga rektorer i samråd med sina 
verksamheter fått möjlighet att svara på några frågeställningar.  
22 svar har inkommit. 
 
Kerstin Ibstedt Henningsson, chef för bemanningsteamet och specialistpoolen, har 
samtalat med berörd personal som ingår i specialistpoolen. Samtliga har en önskan 
om att kvarstå i denna pool.  
De anger också att de anställningsvillkor som de har i specialistpoolen upplevs som 
förmånliga. 
 
Förslag  
Efter genomförd utvärdering föreslås att specialistpoolen avvecklas från halvårs-
skiftet 2009.  
Efterfrågan från områdena har minskat och det finns inte tillräckliga motiv för att 
behålla en verksamhet som upplevs för kostsam i förhållande till den tjänst som de 
utför. 
Berörda sex anställda föreslås placeras in på andra lediga tjänster inom förskolorna i  
kommunen. 
Det pågående arbete med att vikarieförsörja förskolorna kommer att fortsätta. På 
några platser finns försök med ökad grundbemanning och lokala pooler som hittills 
ger positiva resultat. 
Förvaltningen kommer att fortlöpande följa utvecklingen av tillgången till korttids-
vikarier utifrån den ekonomiska ram vi har. Detta gäller speciellt i kommunens 
ytterområden.  

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att avveckla specialistpoolen från 1 juli 2009 
 
att berörda sex anställda omplaceras till andra tjänster inom kommunens förskolor. 
 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens majsammanträde.    

 --------------- 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________
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Kommunstyrelsen  2008.333 290 
Tekniska nämnden 
S Ohlsson 
Akten 
  
 § 37 
   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. 

 
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. 
 
Under förutsättning att Kommunstyrelsen tar beslut om investeringen på 
junisammanträdet så kan förskolan stå klar för inflyttning i september 2010. 
 
Förslaget innebär en utökning av förskoleverksamheten i Jämjö med två 
förskoleavdelningar de andra två förskoleavdelningar blir ersättningslokaler för den 
förskola som idag finns på Östra Stationsvägen. Dessa externa lokaler sägs upp och 
lämnas i oktober 2010. I samband med denna uppsägning så ska barn- och 
ungdomsförvaltningen, enligt kontrakt, betala en återställandekostnad till 
hyresvärden på 340 000 kronor. 
 
Driftskostnader 
Helår  2 avdelningar exkl hyra   2 900 000 kronor 
   Hyra, barn- och ungsdomsförv.  1 484 000 kronor 
   Hyra, serviceförv.                  491 000 kronor 
   Nuvarande hyra Ö Stationsvägen   - 670 000 kronor  
   TOTALT     4 205 000 kronor 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att hemställa till tekniska förvaltningen 
 
att  att uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra ovan redovisade 
 förslag på nybyggnation av förskola 
 
samt att barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar 
 
att  hösten 2010 utöka förskoleverksamheten i Jämjö med två avdelning 
 
att  hos kommunstyrelsen, inför budget 2010, begära 355 000 kr för 
 inventarier (fördelas mellan barn- och ungdomsförvaltningen och 
 serviceförvaltningen enligt ovan)  
 
att  hos kommunstyrelsen, inför budget 2010, begära 340 000 kr för  
      återställandekostnad till extern hyresvärd.   
 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på 
nämndens majsammanträde.    

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

 
 Yrkanden 
 Johan Elofsson (M) lämnar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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 § 38 

Delegeringsärenden 
 
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Förändrat pris på pedagogisk måltid – Spandelstorp- 2009.145 622 
skolan – prövoperiod 1 maj – 31 december 2009  
 
Tjänstetillsättning – rektorer för grundskolan 2009.74-79 023 
 
Ansökan om medel ur Palenska fonden från  2009.142 046 
fritidshemmen i Fridlevstad samt beslut 
 
Ansökan om medel ur Karlskrona Samfond för  2009.123 046 
Dagverksamhet från Tallbacken avd Pingvinen  
samt beslut 
 
Ansökan om medel ur Karlskrona Samfond för  2009.124 046 
Dagverksamhet från Gomorronsol i Fridlevstad 
samt beslut 
 
Ansökan om medel ur Karlskrona Samfond för  2009.125 046 
Dagverksamhet från Tallbacken avd Ekorren  
samt beslut 
 
Beslut om ny lön för psykolog från och med den 2009.137 024 
1 augusti 2009 
 
Beslut om lönetillägg för arbete som ledningsresurs 2009.1 024 
vid Lyckebyskolan under tiden 17 augusti till och 
med den 31 december 2009 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor 2009.1 024 
25 % i Rödeby rektorsområde under tiden 25 april 
till och med den 10 juni 2009  
 
Beviljad ledighet för pojke år 8 på Jändelskolan 
för tiden 6-8 maj 2009. Tidigare beviljad ledighet 9 dagar. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 8 på Jändelskolan  
för tiden 6-8 maj 2009. Tidigare beviljad ledighet 10 dagar. 
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Beviljad ledighet för flicka år 6 i Jämjö västra område  
för den 30 april 2009. Tidigare ledighet 12 dagar. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 6 i Jämjö västra område 
för den 30 april 2009. Tidigare ledighet 10 dagar. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Jämjö västra område 
för den 24 april 2009. Tidigare ledighet 12 dagar. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjö västra område 
för den 13 maj samt 25-29 maj 2009. Tidigare ledighet 
7 dagar. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Jämjö östra område 
under tiden 18 maj – 6 juni 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Jämjö östra område 
för tiden 2-18 september 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 1 i Trossö rektorsområde 
för tiden 18-29 maj 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 1 i Nättraby rektorsområde 
under tiden 13-29 maj 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 6 i Nättraby rektorsområde 
under tiden 11-15 maj 2009. Tidigare ledighet 10 dagar. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 9 på Jändelskolan  
under tiden 16-17 april, 11-12 maj samt 3-5 juni 2009. 
Tidigare ledighet 48 dagar. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Nättraby rektorsområde 
under tiden 7-22 september 2009. 
 
Beslut om anpassad studiegång för två pojkar i år 8 
på Jändelskolan från och med den 17 april 2009. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 
på Jändelskolan från och med den 17 april 2009. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 
på Jändelskolan från och med den 8 maj 2009. 
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Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 2009.5036 606 
på Rödebyskolan under tiden 14-17 april 2009. 
 
Begäran om entledigande från tjänst på Thunells 2009.5039 023 
förskolan från och med den 1 augusti 2009. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_______________
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§ 39 
Meddelanden 

 
 Kommunfullmäktige 2007.306 042 
  § 83 
  Årsredovisning för år 2008 Karlskrona   
  kommun 
 
 Kommunfullmäktige 2009.122 007      
  § 84 
  Revisionsberättelse år 2008 och beslut om  
  ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna  
  och  de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
 
 Kommunfullmäktige 2008.346 042 
  § 88 
  Budget och verksamhetsuppföljning februari 
  2009 för Karlskrona kommun  
 
 Kommunfullmäktige 2008.176 617 
  § 90 
  Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet  
  gymnasiesärskola och särvux 
 
 Kommunstyrelsen 2009.144 001 
  § 164 
  Utredning av strukturen för nämnd- och 
  förvaltningsorganisationen i Karlskrona   
  kommun 
 
 Barn- och ungdomsförvaltningen 2009.7 004 
  Redovisning klagomålshantering Barn-   
  och ungdomsförvaltningen 
   
 Räddningstjänsten Östra  2009.110 629 
 Blekinge Tillsynsprotokoll Säljö Barnkoloni 
 
 Räddningstjänsten Östra 2009.111 291 
 Blekinge Tillsynsprotokoll Rosenholm Sport College 
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 Specialpedagogiska  2009.118 619 
 skolmyndigheten Minnesanteckningar från kommunsamtal med fokus 
  på barn och elever med hörselnedsättning och dövhet 
 
 Kulturrådet 2009.60 606 
  Beslut – fördelning av bidrag inom ramen 
  för Skapande skola 
   
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas  
 till protokollet. 

_______________  
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§ 40 
Kurser och konferenser 
 
Inga nya kurser eller konferenser har inkommit. 
____________ 
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§ 41 
Övrigt 
 
1. Tack till alla som anordnat studiedagen 
 Ordföranden framför ett stort och varmt tack till alla som varit med och 
 arrangerat nämndens studiedag på förskolor och skolor i norra kommundelen. 
 Dagen har varit mycket intressant och lärorik. 
 
2. Arbetsutskottet i augusti 
 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i augusti är flyttat till den  
 12 augusti, lokal Frode. 
  
3. Tullskolan 

  Åsa Gyberg Karlsson (V) undrar varför inte kostnadsförslagen för Tullskolan  
  redovisas som utlovats. 
  Henrik Lindgren, verksamhetschef, informerar att tekniska förvaltningen inte  
  hunnit ta fram några kostnadsförslag utan ska ta extern hjälp med detta. 
  Senast i oktober ska resultatet kunna redovisas på barn- och ungdomsnämnden. 
 

4. Enskilda dagbarnvårdare Ramdala 
  Siv Holmberg (S) frågar hur verksamheten med enskilda dagbarnvårdare har  
  fortskridit. Är verksamheten kostnadsneutral? 
  Verksamhetschef Solvig Ohlsson lovar att undersöka om kostnaden är neutral.  
 

5. Sommarhälsning   
 Ledamöterna i nämnden önskar varandra trevlig sommar. 
 __________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 26 augusti 2009 
 
§ 42 Välkomsthälsning 
 

 § 43 Aktuell information 
   - Information från kommunekonomerna  
   - Översyn/lägesrapport av fritidshemmen i kommunen  
   - Betygstatistik 
   - BO-peng och lika villkor 
   -   Förskola Jämjö 
   - Konsekvensbeskrivning av budget områdesvis  
     
   § 44 Ansökan om godkännande och bidrag för enskilt fritidshem för Galären 
    Utbildningar AB 
 
   § 45 Medborgarundersökning 2008 
 
   § 46 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande och tidiga insatser 
 
   § 47 Motion – Ett sommarfritids med miljöombyte för de barn som tvingas vara   
    på fritids under sommarlovet 

 
  § 48 Motion  -  Undersök möjligheter för utvecklad fritidsverksamhet under   
   skolloven 
 
  § 49 Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden 2010 

 
§ 50 Investeringsmedel Vedebyskolan 
 
§ 51 Nyttjande av reserven 2009 
 
§ 52 Yttrande till Länsrätten 
 

   § 53      Delegeringsärenden 
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Plats och tid Gullberna Park, lokal: Oscarsvärn 
 kl 08.30 – 14.40 
 
  
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)   
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
 Jeanette Pettersson (S)  
 Eva-Britt Dahlström (S) 
 Roland Andréasson (S)     

 Lisbeth Bengtsson (S)  
 Richard Jomshof (SD) 

 Åsa Gyberg Karlsson (V) t o m föredragningen kl. 12.00   
  
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (M) 
 Claes Nedfors (S) t o m föredragningen kl. 12.00 

 Eva Henningsson (S) fr o m beslutssammanträdet kl. 13.45 

 Helene Gustafsson (S) fr o m beslutssammanträdet kl. 13.45 
  
Ersättare Patrik Stjärnlöf (M) t o m föredragningen kl. 12.00  
 Åsa Thelning (FP) t o m föredragningen kl. 12.00 
 Margareta Olin Mattson (C) fr o m gruppmötet kl. 13.00 

 Eva Henningsson (S) t o m föredragningen kl. 12.00 
 Siv Holmberg (S) 
 Helene Gustafsson (S) t o m föredragningen kl. 12.00 
 Faraj Abu Iseifan (S) 
 Ola Svensson (SD)  
   
Tjänstemän Bodil Karsvall barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren verksamhetschef för skola/fritidshem 
 Solvig Ohlsson verksamhetschef för förskola 
 Stefan Petersson chefsekonom 
 Anja Eklund kvalitetschef 
 Gunilla Ingestad utredare 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
 
Inbjudna Bengt Nilsson Ställföreträdande ekonomichef KLF 
 Olle Karlsson Controller KLF 
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Utses att justera  Birgitta Gamelius 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen den 1 september 2009   
 
Paragrafer 42-56              
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 1 september. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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 § 42 
 Välkomsthälsning  
 
 Ordförande hälsar de nya ersättarna välkomna till barn- och ungdomsnämnden,  
 Emma Swahn Nilsson (M) samt Faraj Abu Iseifan (S). 
 _____________
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 § 43    
 Aktuell information 
 

1. Information från kommunekonomerna 
  Bengt Nilsson och Olle Karlsson, ekonomer från kommunledningsförvaltningen,  
  informerar om ekonomi och verksamhetsstyrning, riktlinjer för internkontroll och 
  riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun. 
   
  Ordförande tackar för föredragningen.  

 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ______________    
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A Eklund   2009.200 611 
H Lindgren 
Akten 
   forts § 43 
     

2.  Översyn/lägesrapport av fritidshemmen i kommunen 
  Gunilla Ingestad, utredare, ger en lägesbeskrivning av fritidshemmen i  
  Karlskrona kommun 2009. 
 

Enligt Skolverkets statistik har Karlskronas fritidshem, i jämförelse med andra 
kommuner, stora barngrupper och låg personaltäthet. Detta kan ha olika 
förklaringar. Av de inskrivna fritidsbarnen i Karlskrona tillhör en högre andel 
den äldsta åldersgruppen (10-12 år), där den faktiska vistelsetiden ofta är lägre 
än för de yngre barnen. En ytterligare förklaring är den höga andelen platser i 
fristående fritidshem genom att dessa generellt sett, både i riket som helhet och i 
kommunen, har en markant lägre personaltäthet. Tidsbrist och stora barngrupper 
upplevs dock som problem i verksamheten, något som bör ses mot bakgrund av 
Skolverkets påpekande om att personaltätheten också på riksplanet fortsatt att 
minska även under senare år trots att dessa förhållanden påtalats i olika 
sammanhang (Skolverket 2009). 
 
Fritidspedagogik som en del av skolan, fritidspedagogens yrkesroll och 
organisationen av det gemensamma pedagogiska uppdraget är frågor under 
utveckling. I kommunen är detta ett prioriterat utvecklingsområde sedan flera år 
tillbaka och olika utvärderingar visar att verksamheten i Karlskrona i jämförelse 
med riket i stort har en mycket god kvalitet. Brister finns, som kan se olika ut 
inom olika skolområden, men sammantaget är såväl nuvarande situation som 
beredskapen inför fortsatt utveckling mycket positiv. Här har bl.a. den 
kommunövergripande organisationen (det fritidspedagogiska nätverket samt en 
etablerad rektorssamverkan) en viktig roll.  

 
  Ordförande tackar Gunilla för lägesrapporten. 
   
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ______________    
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A Eklund   2009.201 609   
G Ingestad 
Akten      
   forts § 43 
 

3.  Betygsstatistik   
  Gunilla Ingestad, utredare, redovisar slutbetygen för år 9. 
  Under sommaren genomfördes, liksom tidigare år, sommarskola i svenska, 
  engelska och matematik, för de elever som inte uppnått godkänt i något eller några 
  av dessa ämnen. 
  Innan sommarskolan hade de kommunala skolorna 15,2% av eleverna som inte hade
  godkänt i kärnämnena medan friskolorna hade 3,5%. Efter sommarskolan var 
  resultatet 10% för de kommunala skolorna och 2,4% för friskolorna. 
  I kommunen som helhet var betygsresultatet för år 9 2009 13% före sommarskolan  
  och 8,5% efter avslutad sommarskola. 
  Jämförelser med tidigare år redovisas. 
 
  Ordförande tackar Gunilla Ingestad för presentationen. 
  
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ______________    
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forts § 43 
 
4. BO-peng och lika villkor 
   
  Förvaltningschef Bodil Karsvall redogör för huvuddragen i den nya lagen om  
  lika villkor. 
  Lagen om offentliga bidrag på lika villkor beslutades i Riksdagen den 10 juni  
  2009. Lagen gäller från den 1 juli 2009 och ska tillämpas 1 januari 2010. 
  
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ______________    
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 S Ohlsson 2008.333 290   
 Akten 
    
   forts § 43 
      

5.  Förskola Jämjö 
    Solvig Ohlsson, verksamhetschef för förskolan, informerar om att det hittats forn- 
    lämningar där den nya förskolan i Jämjö ska byggas. 
    En utgrävning och studie kommer att göras. Länsstyrelsen beräknar vara klara med  
    sitt arbete i oktober. Hela byggnationen är cirka 6 månader försenat. Byggtiden 
    beräknas till 1 år. 
   

  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
    ______________    
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H Lindgren   2008.233 042 
S Petersson 
Akten 
   forts § 43 
 

6.  Konsekvensbeskrivning av budget områdesvis 
    Henrik Lindgren, verksamhetschef för skola och fritidshem, informerar  
    om de anpassningar som gjorts i verksamheten under budgetår 2009. 
 

  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
    ______________    
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Galären   2009.147 630   
A Ottosson 
S Petersson 
Akten  
 
 § 44 
   Ansökan om godkännande och bidrag för enskilt fritidshem för  
   Galären Utbildningar AB 
 

Galären Utbildningar i Karlskrona AB ansöker om godkännande för att bedriva 
enskilt fritidshem i anslutning till den grundskola som startar höstterminen 2009 på 
Rosenholm. Galären Utbildningar bedriver sedan tidigare fristående skola för åren 6-
9 och har nu också fått godkännande av Skolverket att bedriva förskoleklass samt 
åren 1-5. Fritidshemmet ska ta emot de barn som kommer att börja år 4-6 
höstterminen 2009. Antal platser på fritidshemmet beräknas bli 30.  
 
Ändringar i skollagen 
Regeringen har beslutat om vissa lagändringar som gäller from 1 juli 2009. Det 
innebär bland annat att kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett 
godkännande. Vidare blir det en skyldighet för kommunen att ge bidrag till 
verksamhet som fått godkännande.  
 
Lagändringarna innebär att fritidshem som bedrivs av tex. ett bolag efter ansökan ska 
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god 
kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i 3 §.  
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om 
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller 
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §) 
 
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att 
huvudmannen har rätt till bidrag om 
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig 
 verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det skulle 
 medföra betydande organisatorisk eller ekonomiska svårigheter att ta emot för 
 den enskilda verksamheten. 
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i 
 kommunen, och 
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §) 
 
Galären Utbildningar Karlskrona AB har funnits i tio år och har stor erfarenhet av att 
upprätta arbets- och verksamhetsplaner. Detta arbete görs alltid tillsammans med 
personalen för att alla ska känna ansvar för och delaktighet i att målen i arbetsplanen 
uppnås. Sökande vill därför vänta med att lämna in arbetsplan tills barn- och 
ungdomsnämnden lämnat godkännande och personal anställts till fritidshemmet. 
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forts § 43   
 
Skollagens krav (2a kap 3§) 
I ansökan beskrivs hur fritidshemmet ska arbeta enligt de kvalitetskrav och efter den 
modell för verksamhetsbeskrivning som barn- och ungdomsnämnden fastställt.  
 
Bedömning av ansökan 
Läroplanen för grundskolan (Lpo 94) ligger till grund för Galären Utbildningar 
Karlskrona AB:s ansökan, som bedöms svara mot de krav på god kvalité och 
säkerhet som ställs i skollagen samt de kvalitetskrav som barn- och 
ungdomsnämnden fastställt. (Skollagen 2a kap 13 §) 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  ge Galären Utbildningar Karlskrona AB godkännande för att bedriva fritidshem   
 samt 
 
att  bevilja bidrag till verksamheten från och med den 1 september 2009. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
nämndens augustisammanträde. 
---------------------- 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_______________
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Kommunstyrelsen 2009.139 106 
A Eklund 
Akten 

 
 
§ 45 
Medborgarundersökning 2008 
 
Kommunledningsförvaltningen har den 11 maj 2009 på uppdrag av 
Kommunstyrelsen överlämnat resultat från medborgarundersökningen som 
genomfördes 2008. 
Resultaten ska användas som övergripande planeringsunderlag för kommunen 
likaväl som för förvaltningarna. 
Ärendet är remitterat till varje nämnd, som utifrån sina ansvarsområden ska redogöra 
för vilka åtgärder som ska vidtas. 
 
Undersökningen 
Undersökningen består av tre delar, varav del B. Medborgarna om kommunens 
verksamheter är relevant för Barn och ungdomsnämnden. Övriga verksamheter som 
ingår i denna del är exempelvis Gator och vägar, Äldreomsorgen, Gymnasieskolan, 
Fritid och idrott. Totalt ingår 13 verksamheter i avsnitt B. 
Ett urval på 1010 personer av kommunens medborgare fick under perioden  
15 september till den 3 november 2008 besvara en enkät med bland annat två frågor 
om förskola och grundskola. Vidare fanns frågor om kommuninvånarnas egna 
erfarenheter av verksamheterna samt hur de bedömer bemötandet och 
tillgängligheten när de varit i kontakt med kommunens personal. 
 
Resultat 
512 personer mellan 18 – 84 år har skickat in svar, vilket motsvarar 51% av de 
tillfrågade. 
Sammanfattande betygsindex (NMI = Nöjd – Medborgar – Index) för delområde B 
blev för Karlskrona kommun 51. Genomsnittet för samtliga 97 deltagande kommuner 
blev 54. 
 
Jämfört med genomsnittet för kommuner i samma storleksklass ( fler än 50.000 
inv)har Karlskrona kommun av sina medborgare fått lägre betygsindex för 12 av 
totalt 13 verksamheter 
Grundskolan har ett kommunindex på 56, och för kommuner i samma storleksklass 
är snittet på index 59. 

 Förskolan har ett kommunindex på 61, och för kommuner i samma storleksklass är 
 snittet på index 63. 

Frågorna B15 ” Bemötande och tillgänglighet” visar att 32% av medborgarna är 
mycket nöjda med hur de bemöts av kommunens personal, medan 18% är missnöjda. 
I en rangordning av 13 av Karlskronas verksamheters betygsindex hamnade 
förskolan på fjärde plats och grundskolan på sjunde.  
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forts § 45 
 
Åtgärdsplan 
Barn och ungdomsnämnden vill ta avstamp för en åtgärdsplan i två årligen 
återkommande undersökningar som vänder sig till de medborgare som är yngre än  
18 år. Dels attitydundersökningen (för årskurs 5 och 9) och dels hälsosamtalen (för 
årskurs 4 och 8). 
Elevernas omdömen om skolan i Karlskrona mäts årligen via Attitydundersökningen. 
Här besvarar mellan 500-700 elever ett antal frågor som ger oss möjlighet till djupare 
resultatanalys. 
Varje klass gör dessutom sin egen handlingsplan utifrån just deras resultat. 
Attitydundersökningen ger bilder av det sociala klimatet i klassen eller på skolan, det 
ger elevernas uppfattning om lärarnas bemötande, hur eleverna tycker att de får hjälp 
att utvecklas och om de anser att de får lära sig sådant som de har nytta av. 
Resultaten offentliggörs via hemsidan och förvaltningsövergripande åtgärder 
fastställs i samband med den årliga kvalitetsrevisionen. 
Skolsköterskorna genomför årligen hälsosamtal med eleverna i årskurserna 4 och 8. 
Här kartläggs matvanor, fritid, trivsel och livsstilsfrågor. Tillsammans med sina 
föräldrar får eleven även fylla i ett formulär om hälsotillståndet. Resultaten 
återkopplas ibland via individuella åtgärder, och ibland genom insatser på skolnivå 
som rektor initierar och involverar i det generella kvalitetsarbetet. 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har noterat att Medborgarundersökningens svarsbild 
ger indikationer på att här kan finnas brister i kommuninnevånares kännedom om 
verksamheterna. 
Genom att mer regelmässigt presentera resultat från Attitydundersökningar och 
sammanställningar av hälsoprofiler kan föräldrarna få nya insikter om vad skolans 
elever tycker. Och därmed få aktuella bilder av tillståndet i grundskolan. 
Vår erfarenhet av samarbetet med de 100-talet seniorer som deltar i både förskolans 
och grundskolans verksamheter, visar att uppfattningar om verksamheterna blir 
mycket annorlunda i takt med att kännedomen och insikten ökar.   
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  enligt uppdrag redovisa ovanstående förslag till åtgärder med anledning av 
Medborgarundersökningen 2008. 
 
Yrkanden 
Patrik Stjärnlöf (M) yrkar på ett motförslag 
att  barn- och ungdomsnämnden avser genomföra egen uppföljning av nämndens 
       verksamhet och återkomma med åtgärdsplan utifrån egen uppfattning.  
 
Roland Andreasson (S) yrkar avslag på Patrik Stjärnlöfs yrkande. 
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
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 forts § 45 
 
 Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget mot Patrik Stjärnlöfs 
 yrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänste-
 mannaförslaget. 
 
 Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att   enligt uppdrag redovisa ovanstående förslag till åtgärder med anledning av 
 Medborgarundersökningen 2008. 
_____________ 
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Länsstyrelsen   2009.113 046 
H Lindgren 
Akten 
 
  
 § 46 
   Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande och tidiga insatser 

 
Bakgrund 
Riksdagens handlingsplaner för alkohol- och narkotikapolitikens inriktning sträcker 
sig från 2006 till 2010 (prop. 2005/06:30). För att stödja genomförandet av insatserna 
i enlighet med handlingsplanerna har medel avsatts för att förstärka arbetet med 
alkohol- och narkotikaförebyggande åtgärder i kommunerna. 
Regeringen har för budgetåret 2009 anslagit 75 Mkr till Statens folkhälsoinstitut för 
att fördela till länsstyrelserna. Av dessa 75 Mkr har ca. 1,2 Mkr avsatts till Blekinge 
län för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser i länets kommuner. Två 
tredjedelar är avsedda till förebyggande insatser för barn till föräldrar med 
missbruksproblem eller psykisk ohälsa och till barn i familjer där våld och övergrepp 
mellan vuxna förekommer samt för missbrukande kvinnor som utsätts för våld. En 
tredje del av medlen är avsedda till övriga insatser inom det alkohol- och 
narkotikaförebyggande arbetet. 
Villkor för ansökan är att kommunens egen insats skall motsvara minst halva 
kostnaden samt att ansökan skall vara förankrat genom ett beslut i KS eller nämnd 
 
Projekt 
Det projekt som Barn- och ungdomsförvaltningen nu vill söka medel till går under 
benämningen Triaden. 
Triaden finns för närvarande i Bromölla, Sölvesborg och Olofströms kommuner. 
Projektet bygger på ett samarbete mellan elever, lärare och övrig pedagogisk 
personal samt föräldrar/vårdnadshavare. Det arrangeras i tävlingsform där varje klass 
i åren 4-6 är ett lag och tävlar mot andra klasser i samma kommun under höst och 
vårtermin. Tidigare erfarenhet visar att tävlingen blir motorn som driver eleverna 
fram till att försöka vinna. För att nå detta mål måste samtliga i klassen hjälpa till, 
föräldrarnas/vårdnadshavarnas medverkan är också viktig. Triaden bygger på 
långsiktigt arbete för att få ungdomarna att inse hur förödande det är att hålla på med 
brottslighet och droger. Samtliga 3 projekt. 4 Trampen för år 4, vilket är en tävling i 
Trafikkunskap, 5 kampen för år 5 som är en tävling mot brott och Drogfighten för år 
6 är en tävling mot droger är anpassade efter andra redan pågående projekt i 
skolorna, till exempel ÖPP. 
 
Vid en träff med Karlskrona kommuns rektorer presenterades Triaden. Projektet 
mottogs väl och ett starkt intresse för att ett antal skolor skulle vilja engagera sig i 
Karlskrona kommun blev resultatet. 
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forts § 46 
 
Sammantaget blir den summa som de aktuella skolorna kommer att bidra med i 
projektet 90 000 kr. Motsvarande summa är den som önskas sökas av Länsstyrelsen i 
Blekinge. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Karlskrona kommun ansöker om 90 000 kr till projektet Triaden hos 
 Länsstyrelsen från utvecklingsmedel till förebyggande och tidiga insatser för 
 2009 samt att Barn- och ungdomsförvaltningen svarar för hälftenfinansiering.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
nämndens augustisammanträde. 

 ------------------ 
 
   Beslut 
   Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
   ______________ 
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Kommunfullmäktige 2009.130 626 
H Lindgren 
Akten 
 
 
 § 47 
   Motion – Ett sommarfritids med miljöombyte för de barn som tvingas vara på  
   fritids under sommarlovet 
  

Bakgrund 
Motionärerna menar att det finns ett antal barn på varje fritidsavdelning inom varje 
rektorsenhet som finns i verksamheten både under terminerna som under stora delar 
av sommarlovet. Motionärerna menar vidare att dessa barn skulle uppleva det 
mycket negativt och frustrerande att vara i samma miljö både under terminerna som 
under delar av sommarlovet. 
För att kunna ge aktuella barn ett miljöombyte menar motionärerna vidare att Barn- 
och ungdomsförvaltningen kunde anordna ett sommarfritids med eventuellt 
samarbete med PRO.  
 
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till svar 
Barn- och ungdomsförvaltningen samordnar på olika sätt fritidshemsverksamheten 
under både kortare lov som under längre lov för att både det ska finnas utrymme för 
erfarenhetsutbyte såväl som att finna en ekonomisk optimerad verksamhet.  
 
Under sommarlovet finns en mängd aktiviteter som bedrivs av idrottsföreningar, 
lägerverksamhet etc. som riktar sig till barn och ungdomar och det finns inget som 
hindrar att även andra ideella föreningar på egen hand anordnar sommaraktiviteter. 
Under sommarloven medger mindre barngrupper på fritidshemmen aktiviteter som 
skärgårdsturer, studiebesök, bad och så vidare, vilket av både barn och 
föräldrar/vårdnadshavare är mycket uppskattat. I kommunens övergripande strävan 
att optimera lokalutnyttjande, ekonomisk effektivitet samt att ta hänsyn till 
verksamhetens krav och önskemål kan förvaltningen idag inte finna det aktuellt att 
vidare utreda frågan om ett sommarfritids. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att  avslå motionen. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
nämndens augustisammanträde. 

 --------------------  
 
Yrkanden 
Åsa Gyberg-Karlson (V) yrkar bifall till motionen. 
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forts § 47 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Åsa Gyberg-Karlssons  
bifall till motionen och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt 
tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden förslår Kommunstyrelsen besluta 
 
att  avslå motionen. 
____________________
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Kommunfullmäktige 2009.131 626 
H Lindgren 
Akten 
 
 
 § 48 
   Motion – Undersök möjligheter för utvecklad fritidsverksamhet under skolloven 

 
Bakgrund 
Motionären vill låta undersöka om det vore möjligt att få till stånd ett samarbete 
mellan fritidsavdelningarna inom närliggande rektorsenheter under årets kortare lov, 
dvs. jullov, sportlov och påsklov. Syftet med detta, enligt motionären, skulle vara att 
undvika att det under dessa lov kan bli väldigt få barn per anställd och komma till 
rätta med ev. oro över minskad stimulans för de barn som behöver vara på fritids 
under de kortare loven. En samordning skulle enligt motionären kunna innebära en 
ekonomisk optimering samtidigt som fler barn skulle kunna mötas under dessa lov 
när många barn är lediga. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till svar 
Det finns ett stort intresse från både personal på fritidshemmen såväl som av rektorer 
för fritidsverksamheten att samordna fritidsverksamheten både under lov- och övrig 
tid. Både av som motionären beskriver ekonomiska skäl som verksamhetsskäl. 
Samordningen förekommer redan idag mellan rektorsenheter och ser olika ut.  
 
I ett led för att utbyta erfarenheter kring hur samordning kan ske har ett nätverk för 
fritidshemmen bildats mellan rektorer som ansvarar för fritidshemmen i kommunen 
där även fritidspedagoger involveras. Ett inslag som detta nätverk arbetat med är 
fritidshemmens dag i Wämöparken som blivit ett populärt årligt återkommande 
inslag i förvaltningens verksamhet. På det senare året har även diskussionerna berört 
dessa former av samordning som motionären föreslår. 
 
Vid samordning finns ett antal faktorer att ta hänsyn till som varierar över tid och 
område. Några av dessa faktorer anges nedan. 
 
Ett fritidshem är både organisatoriskt och verksamhetsmässigt hårt kopplat till sin f-5 
skola. Det medför att fritidshemmets upptagningsområde följer skolans 
upptagningsområden. Då flertalet elever i skolan väljer sin kommunala hemskola 
föreligger närhetsprincipen. En samordning av fritidshemmen inom närliggande 
rektorsenheter kan innebära en ökad miljöpåverkan beroende hur 
föräldern/vårdnadshavaren väljer att transportera sitt barn till det fritishem som då 
skulle vara i drift. Hänsyn tas också till hur barngruppen ser ut just vid tillfället. 
Ibland kan det vara lämpligt att just ha en mindre grupp fritidshemsbarn t.ex. under 
de mindre loven då det medger att personal och barn kan ägna sig åt en sådan 
verksamhet som annars inte är görlig. till exempel studiebesök, social träning på 
annan plats etcetera.  
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Samordning görs för att få en ekonomiskt optimerad organisation men också för att 
personal i fritidshemmen i vardagen skall kunna utbyta erfarenheter, för att minska 
sårbarhet vid t.ex. kortare frånvaro samt möjliggöra semesteruttag för 
fritidshemspersonal även på de kortare loven. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
 
att   tillstyrka motionen och ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att   
 fortsätta arbeta i motionens anda. 

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

   ----------------- 
    
 Yrkanden 

Åsa Gyberg-Karlson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 
att   tillstyrka motionen och ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att   
 fortsätta arbeta i motionens anda. 
____________ 
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BUN  2009.203 006 
Centr förv 
Rektorer 
Adm centr 
Media 
E Arebark § 49 
KKC   Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden 2010 
Stöd/utv 
Friskolor Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
Ensk vht barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider 2010. Med på planen finns även 
Psilander Graf förslag till datum för ärendegenomgång och sammanträdestider för arbetsutskottet. 
Infoenheten 
Receptionen Arbetsutskottet framför önskemål om att nämndens sammanträde under 2010 i första 
Akten hand ska vara heldagar. 

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2010. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
nämndens augustisammanträde. 
--------------------- 

 
 Barn- och ungdomsnämndens ledamöter är eniga om att sammanträdena under 2010 
 i första hand ska vara heldagar. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

att   godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2010 med tillägg att barn- och  
 ungdomsnämndens sammanträden för 2010 är heldagar. 

 ______________
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Kommunstyrelsen 2007.384 611 
H Lindgren 
M Fredh 
Akten 
 
 § 50 

 Investeringsmedel Vedebyskolan 
 
Fullmäktige beslutade avsätta 18 Mkr till skol- och förskolelokaler 2009  
42 Mkr 2010 och 38 Mkr 2011. Av dessa investeringsmedel avser Barn- och 
ungdomsnämnden avsätta 25 Mkr för Lyckebyutredningen och av dessa är 12 Mkr 
kopplat till Vedebyskolans renovering och ombyggnad.  
Av dessa 12 Mkr avser verksamheten att nyttja 2 Mkr för inköp som klassificeras 
som inventarier, varför denna summa behöver lyftas från Tekniska förvaltningens 
investeringsbudget för fastighetsverksamhet och överföras till Barn- och 
ungdomsnämndens investeringsbudget för inventarier. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  hos Kommunstyrelsen begära att få ta i anspråk den del av 2009 års 
 investeringsbudget som är avsatt till skol- och förskolelokaler, för vilken 
 Barn- och ungdomsförvaltningen kopplat till Lyckebyutredningen och 
 Vedebyskolan avseende inventarieändamål om 2,0 Mkr. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på  
nämndens augustisammanträde. 
---------------- 

 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 __________
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B Karsvall  2008.233 042 
S Petersson 
Akten 
 
 
 § 51 
 Nyttjande av reserven 2009 
 

Vid beslut om internbudgetfördelning avsattes en reserv om 9 Mkr enligt 
kommunfullmäktiges direktiv som säkerhetsmarginal. Denna reserv skulle fördelas 
senare under året och förvaltningen föreslår följande fördelning. 
 
Omställningsprogram, semesterlöneskuld och effektivare upphandling  4,7 Mkr  
Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av förslaget till 
Budget/Plan för åren 2009-2011 om ett antal nya finansieringsposter för att 
åstadkomma en balanserad budget för åren 2009-2011. Dessa poster bestod av 
omställningsprogram, effektivare upphandling samt minskad semesterlöneskuld. 
Fördelningen gav Barn- och ungdomsnämnden ett sparbeting om 4,7 Mkr för 2009 
vilket förvaltningen föreslår tas från ovan nämnda reserv.  
 
Alla områden har fått uppdraget att minska sin personal för att klara av att hantera de 
neddragningar som budget 2009 förutsätter. För att åstadkomma detta har 
omställnings- programmet nyttjats. Till dags läge har 25 personer beviljats 
garantipension och till 4 personer har det funnits andra lösningar. Detta ger en 
minskad lönekostnad under 2009 motsvarande 5,2 Mkr som är en förutsättning för att 
förvaltningen skall klara budget 2009.  
Eftersom de personer som sökt omställningsprogram inte alltid finns i organisationen 
där neddragningar görs utan fördelningen beror på de enskilt anställdas ålder och 
egen önskan har det inte gått att fördela kostnaden ut på enheterna utan vi har valt att 
lägga denna centralt. Det har sedan skett omfördelning av personal mellan enheterna 
på så sätt att där en person har gått med omställning har någon annan fast anställd 
fått flytta från en enhet som måste minska till en enhet som har plats. 
Semesterlöneskulden räknar vi med kommer att påverkas utifrån att vi totalt i 
förvaltningen minskat antalet anställda. Vi kommer att i november månad göra en 
avstämning och jämföra med november 2008. Det är för tidigt att göra den nu 
eftersom sommarsemester perioden inte ännu är avslutad. 
Vad gäller effektivare upphandling så hänvisar vi till ekonomienheten där vi 
förutsätter att den kommungemensam redogörelse görs. Vi klarar inte av att göra en 
särskild sammanställning för bara vår förvaltning. 
 
Icke kompenserad hyresjustering     1,2 Mkr 
I samband med ovanstående behandling i fullmäktige beslutades om kompensation 
för 2009 års hyresökning. Modellen för kompensation innebär att nämnden får en 
hyresökning på generellt 3 % men får endast kompensation för 2 % vilket gav en 
icke kompenserade hyresökning motsvarande 1 % på förvaltningens hyresbestånd 
vilket gav Barn- och ungdomsnämnden en ytterligare besparing om 1,2 Mkr för 2009 
vilket förvaltningen föreslår ovan nämnda reserv används till. 
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Kompensation nytillkomna elever     1,0 Mkr 
 Kompensation till samtliga enheter, kommunala och enskilda för nytillkomna elever i  
 skolan och på fritidshemmen under året vilket sker löpande under året. 

Kompensation har för 2009 beräknats till 1 Mkr.   
 
Skolskjutsar        0,8 Mkr 
Inför budget 2009 räknades budgeten för skolskjutsar upp med 3 Mkr med anledning 
av den, under 2008, genomförda bussupphandlingen som gav helårs effekt från och 
med 2009. Äskat belopp var 3,3 Mkr vilket nu visar sig vara beräknat utfall för 2009.  
Budgeten för skjutsar till barn med växelvis boende har under första halvåret 2009 
ökat med ca 100 tkr vilket bedöms bli lika stort andra hälften av året. 
Hänsyn togs inte heller för den tvist som fanns med Blekingetrafiken om 0,3 Mkr 
avseende debiteringar för 2007 och 2008.  
Sammantaget beräknas skolskjutskontot gå 0,8 Mkr minus vilket föreslås tillskjutas 
från reserven. 
 
Barnomsorgsintäkter       1,3 Mkr 
När intäkterna för barnomsorgen budgeterades för 2009 togs inte hänsyn till effekter 
av ”finanskrisen” och den konjunkturnedgång som inträffat under året. 
Barnomsorgsintäkterna har i snitt minskat med ca 100 tkr varje månad mot budget 
vilket innebär en överbudgetering i 2009 års budget med 1,3 Mkr vilket också 
föreslås täckas med medel från barn- och ungdomsnämndens reserv. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att fördela 2009 års reserv enligt förvaltningens förslag 

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

 
 Yrkanden 

Patrik Hansson (S) yrkar bifall till punkten om kompensation nytillkomna elever 
1,0 Mkr samt till punkten skolskjutsar 0,8 Mkr. I övrigt yrkar Patrik på att resterande  
pengar ska ligga kvar i reserven tills vidare. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Patrik Hanssons yrkande 
och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
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Votering 
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition: 
Den som stöder tjänstemannaförslaget röstar ja. Den som stöder Patrik Hanssons  
yrkande röstar nej.  
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius 
(M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C), Thomas Brindefalk-Knutsson (KD), 
Richard Jomshof (SD) samt Eva Ottosson (M). 
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Petersson (S), Eva-Britt Dahlström 
(S), Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Eva Henningsson (S) samt  
Helene Gustafsson (S). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutat enligt 
tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att fördela 2009 års reserv enligt förvaltningens förslag. 
_____________ 
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Länsrätten  2008.233 042 
S Petersson 
B Karsvall 
Berörda 
Akten 
 § 52 
 Yttrande till Länsrätten 
 

Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun har av länsrätten i Blekinge län 
blivit anmodade att yttra sig i mål nr: 161-09. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen har på uppdrag av ordförande tagit fram ett förslag 
till yttrande och föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta    
 
att till Länsrätten lämna förvaltningens förslag. 

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

 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________
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 § 53 

Delegeringsärenden 
 
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut med anledning av sökt bidrag ur Karlskrona skol- 2009.134 046 
väsendes samfond för lärare 
 
Beslut avseende flytt av Furs förskola och fritidshem 2009.149 290 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som ledningsresurs 2009.1 024 
25% i Lyckebyområdet under tiden 1 augusti till och 
med den 31 december 2009 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som ledningsresurs 2009.1 024 
20% vid Sunnadals förskolor under tiden 1 augusti till 
och med den 31 december 2009 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2009.1 024 
ledare under tiden 1 augusti till och med den  
31 december 2009 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor 2009.1 024 
100% under tiden 1-16 juni 2009. Ersätter tidigare 
beslut. 
 
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som lednings- 2009.1 024 
resurs inom skolenheten Spandelstorp/Kättilsmåla 
f-5  under tiden 10 augusti till och med den 31 december 
2009  
 
Beviljad ledighet för flicka år 1 i Jämjö västra rektors- 
område för tiden 8 december 2009 till och med den 
13 januari 2010 
 
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Jämjö västra rektors- 
område för tiden 8 december 2009 till och med den 
13 januari 2010 
 
Inskrivning av pojke i särskolans rektorsområde från 2009/8011 
och med den 24 augusti 2009 
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Inskrivning av pojke i särskola från och med den 2009/8013 
24 augusti 2009 
 
Inskrivning av pojke i särskola från och med den 2009/8019 
24 augusti 2009 
 
Inskrivning av flicka i särskola från och med den 2009/8020 
24 augusti 2009 
 
Inskrivning av flicka i särskola från och med den 2009/8025 
24 augusti 2009 
 
Inskrivning av pojke i särskola från och med den 2009/8022 
24 augusti 2009 
 
Inskrivning av pojke i särskola från och med den 2009/8016 
24 augusti 2009 
 
Inskrivning av pojke i särskola från och med den 2009/8010 
24 augusti 2009 
 
Inskrivning av pojke i särskola från och med den 2009/8029 
24 augusti 2009 
 
Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och  2009/8001 
den 24 augusti 2009 
 
Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och  2009/8001 
den 24 augusti 2009 
 
Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och  2009/8001 
den 24 augusti 2009 
 
Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och  2009/8001 
den 24 augusti 2009 
 
Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och  2009/8001 
den 24 augusti 2009 
 
Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och  2009/8001 
den 24 augusti 2009 
 
Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och  2009/8001 
den 24 augusti 2009 
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Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och  2009/8001 
den 24 augusti 2009 
 
Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och  2009/8001 
den 24 augusti 2009 
 
Inskrivning av flicka i särskola från och med den 2009/8040 
24 augusti 2009 
 
Beslut om reviderad timplan för Rödebyskolan år 2009.5057 606 
7-9 inför läsåret 2009/2010 
 
Beviljad ledighet för pojke år 3 i Nättraby rektors- 
område under tiden 1-15 september 2009 
 
Beviljad ledighet för pojke år 9 på Jändelskolan under 2009/4077 
tiden 26-29 maj 2009. Tidigare beviljad ledighet  
7 dagar. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 9 på Jändelskolan under  
tiden 26-29 maj 2009. Tidigare beviljad ledighet  
7,5 dagar. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 8 på Jändelskolan den 
3 juni 2009. Tidigare beviljad ledighet 12 dagar. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Jämjö västra rektors- 2009/4078 
område den 29 maj 2009. Tidigare beviljad ledighet 
13 dagar. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 6 i Jämjö östra rektors- 2009/4079 
område under tiden 2-4 juni 2009. Tidigare beviljad 
ledighet 9 dagar. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjö östra rektors- 
område under tiden 2-4 juni 2009. Tidigare beviljad 
ledighet 8 dagar. 
 
Inskrivning av flicka i särskola från och med den 2009/8012 
24 augusti 2009. 
 
Inskrivning av pojke i särskola från och med den 2009/8014 
24 augusti 2009. 
 
Inskrivning av pojke i särskola från och med den 2009/8040 
24 augusti 2009. 
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Beviljad ledighet för pojke år 1 under tiden 15 maj till  2009.1029 606 
och med den 10 juni 2009. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 7 i Sunna-  
dals rektorsområde under tiden 24 mars till och med den 
5 juni 2009. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_______________
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§ 54 
Meddelanden 

 
 Kommunfullmäktige 2009.155 042 
  § 102 
  Avrapportering av kommunfullmäktiges 
  uppdrag/särskilda direktiv 2008 
 
 Kommunfullmäktige 2009.156 040     
  § 103 
  Riktlinjer för intern kontroll 
 
 Kommunfullmäktige 2009.157 040 
  § 104 
  Riktlinjer för investeringar   
 
 Kommunfullmäktige 2009.154 600 
  § 117 
  Svar på medborgarförslag om att låta högstadie- 
  skolorna delta i Nationaldagsfirandet i Hoglands park 
  med sina årliga skolshower 
 
 Kommunfullmäktige 2007.187 102 
  § 122 
  Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
 Kommunfullmäktige 2007.187 102 
  § 123 
  Kommunala val 
   
 Kommunfullmäktige  2008.346 042 
  § 127 
  Delårsrapport per den 30 april 2009  
 
 Kommunfullmäktige 2008.174 282 
  § 132 
  Ändrade taxor för uthyrning av olika 
  kommunala skollokaler 
 
 Kommunfullmäktige 2009.88 623 
  § 138 
  Medborgarförslag – Utökat upptagnings- 
  område för Sturkö skola 
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 Kommunstyrelsen 2008.333 290 
  § 185 
  Investeringstillstånd för och finansiering 
  av ny förskola i Jämjö 
 
 Kommunstyrelsen 2009.193 043 
  § 212  
  Utredning angående Arena Rosenholm och 
  berörda verksamheter 
 
 Tekniska nämnden 2008.333 290 
  § 74 
  Investeringstillstånd för ny förskola i Jämjö 
 
 Länsrätten i Stockholms län 2008.122 631 
  Dom; Överklagat beslut för rätt till bidrag  
  för fristående förskoleklass och en fristående 
  grundskola årskurs 1-9 enligt skollagen   
  (1985:1100), Karlskrona Montessorifriskola AB 
 
 Skolinspektionen 2008.122 631 
  Beslut - Ansökan från Karlskrona   
  Montessorifriskola AB om godkännande av  
  och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och 
  fristående grundskola, åk 1-9, i Karlskrona kommun 
 
 Kommunledningsförvaltningen 2009.169 121 
  Befolkningsprognos för Karlskrona   
  kommun 2009-2018 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.56 214 
  Yttrande angående detaljplan för kv. Kölen, 
  Hästövarvet, Karlskrona kommun 
  
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.159 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  Torstäva 5:4, Karlskrona kommun 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.188 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  Gängletorp 14:27, Karlskrona kommun 
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 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.290 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  Gullbernahult, västra delen, Karlskrona kommun 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.174 214 
  Yttrande angående detaljplan för Gullvivan 1, 
  Karlskrona kommun 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.290 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  Gullbernahult, östra delen, Karlskrona kommun 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.173 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  Bokbindaren 2, Abrahamsson Tryckeri m m, 
  Karlskrona kommun 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.172 214 
  Yttrande angående detaljplan för  
  Kättilsmåla 1:64, villaområde, Karlskrona kommun
    
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.171 214 
  Yttrande angående detaljplan för Rosenfeldt 21,  
  Karlskrona kommun 
  
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.179 291 
  Delegationsbeslut; Registrering av livsmedels- 
  anläggning, Rosenholmskolan 
 
 Barn- och ungdomsförvaltningen 2009.166 630 
  Sammanställning av stödresurser för enskilda 
  förskolor och fritidshem, hösten 2009 
  
 Nils-Erik Hansson 2009.120 046 
  Reseberättelse angående erhållet bidrag ur 
  Karlskrona skolväsendes samfond för lärare 
    
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas  
 till protokollet. 

_______________  
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§ 55 
Kurser och konferenser 
 
- Att arbeta med barn – möta föräldrar. 
  Karlskrona KompetensCenter 3 september 2009 
 
- Mobbning diskriminering i skolans värld – agera nu.  
  Stockholm den 28 september 2009 
 
- Sex, unga och klamydia. Nationell konferens om verktyg och arenor för  
  prevention 
  Stockholm den 22-23 oktober 2009 
 
- Möjligheter till kompetensutveckling. Komrevs utbildningskatalog hösten 2009 

 
- Åsa Gyberg Karlsson påannonserar en satellitkonferens i Konserthuset i  
  september. Ordförande skickar ut information om denna konferens till samtliga  
  ledamöter i barn- och ungdomsnämnden. 
 
Pernilla Persson (C) och Birgitta Gamelius (M) anmäler att de vill deltaga på 
föreläsningen om att arbeta med barn – möta föräldrar som äger rum på  
Karlskrona KompetensCenter den 3 september.  
Ordförande godkänner deltagande, Eva Karlsson ombesörjer anmälan. 
____________ 
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§ 56 
Övrigt 
 
1. Nuläge 
 Pandemi 
 Förvaltningen följer Socialstyrelsens riktlinjer. Information har gått ut till 
 föräldrar och personal. 
 
 Skolstart läsåret 2009/2010 
 Läsåret har precis börjat. På alla områden, utom i norra kommundelen, har 
 år 6 kommit till år 7-9-skolorna. 
  
 Ny skollag 
 Karlskrona kommun har utsetts till remissinstans för nya skollagen. 
 Barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen arbetar 
 gemensamt med att gå igenom förslaget och skriva ihop ett remissvar. 
 
 Cykelvägar 
 Cykelbanan mellan Hästö och Wämö är klar. 
 På gång är också cykelbanan mellan Torskors och Spandelstorp. 
 
2. Tackbrev 
 Eva Lindqvist, som arbetat som assistent på stöd och utveckling, tackar 
 för uppvaktningen i samband med pensionsavgång.  
 
3. Redovisning av barnomsorgskön 
 Pernilla Persson (C) framför önskemål om en redovisning av barnomsorgskön 
 på barn- och ungdomsnämndens sammanträde i september. 
 
4. TV-inslag, friskolor 
 SVT:s Rapport har varit i kontakt med förvaltningschefen och någon rektor 
 med anledning av att Karlskrona kommun har flera friskolor.  
 Programmet kommer att sändas i slutet av vecka 35. 
_____________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 30 september 2009 
 

 § 57 Aktuell information 
   - Personalsituationen  
   - Öppna jämförelser  
   - Införandet av f-5 och 6-9 
   - Personalnyckeltalen andra tertialet 
   -   Köredovisning 
   - Attityder till skolan år 2009  
   - Enkätundersökning – Karlskronaungdomars tobaks, alkohol- och  
    andra drogvanor 
   - Yttrande skollagen  
     
   § 58 Delårsbokslut 
 
   § 59 Internkontrollplan 2009/2010 
 
   § 60 Ny förskola på Verkö 
 
   § 61 Tullen 

   
   § 62      Delegeringsärenden 
 

  § 63   Meddelanden 
 

  § 64 Kurser/konferenser 
 

  § 65 Övrigt 
- Uppvaktning  
- Invigning Rosenfeldtskolan 
- Öppna förskolan Trossö 
- Konsekvensbeskrivning – budget 
- Samverkansprotokoll 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Freden 
 30 september kl 08.30 – 14.00 
 
  
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP)  fr o m kl. 08.50    
 1:e v ordf Johan Elofsson (M)    ordf kl. 08.30-08.50   

 2:e v ordf Patrik Hansson (S)   
 Birgitta Gamelius (M)  fr o m kl. 10.10 

 Patrik Magnusson (M) 
 Anna Ekström (FP)    fr o m kl. 09.05 

 Pernilla Persson (C)   fr o m kl. 08.45  
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
 Jeanette Pettersson (S)  
 Eva-Britt Dahlström (S) 
 Roland Andréasson (S)    

 Lisbeth Bengtsson (S)   fr o m kl. 08.45 

 Richard Jomshof (SD) 

   
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (M)  kl. 08.30-10.10  
 Emina Cejvan (M)  kl. 08.30-09.05 

 Margareta Olin Mattson (C)  kl. 08.30-08.45  

 Eva Henningsson (S) 
 Bo Svensson (S)  kl. 08.30-08.45  

 Siv Holmberg (S)  
  
Ersättare Eva Ottosson (M)  fr o m kl. 10.10  

 Emina Cejvan (M)  fr o m kl. 09.05-11.40 föredragning 

 Patrik Stjernlöf (M) 
 Emma Swahn Nilsson (M)   
 Margareta Olin Mattson (C)  fr o m kl. 08.45  

 Bo Svensson (S)  fr o m kl. 08.45 
 Helene Gustafsson (S)  
 Faraj Abu Iseifan (S) 
 Ola Svensson (SD)  
   
Tjänstemän Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef 
 Stefan Petersson, controller  §§ 58-59  
 Anja Eklund, kvalitetschef   §§ 57- 59  
 Eva Karlsson, nämndsekreterare  
 
Inbjudna Anders Nordberg, alkoholhandläggare socialförvaltningen § 57.7  
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Utses att justera  Thomas Brindefalk-Knutsson 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen den 2 oktober 2009   
 
Justerade paragrafer §§ 57-65             
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2 oktober 2009. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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 § 57    
 Aktuell information 
 

1. Personalsituationen 
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om hur arbetet kring övertalighet 
fortskrider i förvaltningen. 
Två kuratorer kommer att sägas upp. Det har varit tre kuratorer på samma tjänst. 
När nu den ordinarie innehavaren är tillbaka i tjänst blir två kuratorer övertaliga. 
 
Fler anställda än beräknat har valt omställningsprogrammet. Det blir därför inte 
så stor övertalighet bland lärarna som befarat. De lärare som är tillsvidare-
anställda med inte har någon placering, cirka 10 personer, kommer att erbjudas 
tjänst i en pool för pedagoger. Dessa ska kunna arbeta som lärare, förskollärare 
samt på fritidshemmen. Tjänsterna är på 75%. 
 
Det finns fortfarande överanställningar bland barnskötarna, cirka 30 personer. 
Förvaltningen ser möjligheten att erbjuda pooltjänst, 75%, till flertalet av dessa 
barnskötare. 
 
Patrik Hansson (S) menar att det är helt oacceptabelt att inrätta tjänster som inte  
är heltidstjänster.  
S-gruppen hänvisar till jämställdhetsprogrammet som nyligen antogs av 
kommunfullmäktige och menar att det finns tydliga skrivningar om att alla ska 
erbjudas heltidstjänster. S tycker att Kommunfullmäktiges beslut ska efterlevas. 
Richard Jomshof (SD) bifaller Patrik Hanssons uttalande.   

 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ______________    
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B Karsvall   2009.200 611 
Akten 
 
   forts § 57 
     

2.  Öppna jämförelser 
Förvaltningschef Bodil Karsvall redovisar SKL:s jämförelsesiffror 2009 
gällande bland annat uppnådda mål, kostnader per elev, elever per lärare 2008. 
Nyckeltal för kostnad för förskola, fritidshem och grundskola 2008 redovisas 
också. 
I redovisningen finns också de kommuner som är mest lika Karlskrona, våra 
jämförelse kommuner samt de som är ”bäst i klassen”. Karlskrona ingår i 
gruppen större städer.  
Det har stor betydelse hur vi gör resursfördelningen och att det redovisas rätt. 
Höga lokalkostnader slår igenom i förskolan. 
 
Ute i verksamheterna arbetar man hela tiden med att förbättra resultaten.  
 
SKL kommer ut med jämförelsesiffror en gång per år. Motsvarande redovisning 
gjordes förra året.  

   
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ______________    
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   forts § 57 
 
 

3.   Införande av f-5 och 6-9  
Läsåret 2009/2010 startades upp med f-5 och 6-9 i alla skolområden utom i 
Rödeby. På samtliga skolor har detta gått mycket bra och smidigt. Skolorna har 
förberett sig väl för mottagandet av de nya yngre eleverna. 

 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ______________    
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L Dehlin  2009.12 026   
Akten 
   

forts § 57 
 
4. Personalnyckeltalen andra tertialet 

  Personalspecialist Lena Dehlin redovisar personalnyckeltalen för andra tertialet,  
  april-juni 2009. 
  Antalet anställda har minskat på grund av övergång till serviceförvaltningen. 
 Sjukdagar per anställd har minskat i förvaltningen.  

    
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ______________    
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S Ohlsson  2009.10 620   
Akten 
    
   forts § 57 
      

5.  Köredovisning per den 31 augusti 2009 
    Verksamhetschef för förskolan, Solvig Ohlsson, redovisar kösituationen. 

 Redovisningen omfattar samtliga skolområden och enskilda verksamheter.  Den 
 totala kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 är 17 barn. 5 barn har erbjudits 
 plats, men föräldrarna har valt att avvakta tills eftersökt plats kan erbjudas. 
 11 barn har ej fått erbjudande om plats på grund av sena ködatum. Ett barn står i 
 kö till enskild verksamhet. 
 Framtida känd kölista till och med maj 2010 visar 324 barn varav 56 till 
 enskild verksamhet. Av den totala kön fram till och med maj 2010 önskar  
 40 placering enligt regeln för arbetssökande och 6 placering enligt regeln för 
 föräldraledighet. 
 Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 6 barn i kö varav 4 till enskild 
 verksamhet. 2 av barnen har sena ködatum. Framtida känd väntelista från till och 
 med maj 2010 är 18 barn varav 3 enligt regeln för arbetssökande. 
 
 Fram till årsskiftet klarar förvaltningen att ge samtliga barn i kön plats, dock inte 
 alltid förstahandsvalet.  
  
 Solvig Ohlsson går även igenom omplaceringskön för samtliga områden. 
    
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ______________    
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A Eklund   2009.230 619 
A Ottosson 
Akten 
   forts § 57 
 

6.  Attityder till skolan år 2009 
    Ärendet utgår. 

  ______________    
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A Eklund   2009.231 629  
Akten 
  
 
   forts § 57 
 

7.  Enkätundersökning – Karlskronaungdomars tobaks, alkohol- och  
  drogvanor 

 Alkoholhandläggare på socialförvaltningen, Anders Nordberg, redogör 
 för den enkätundersökning som gjorts bland Karlskronas niondeklassare samt 
 gymnasieelever våren 2009, gällande deras tobaks-, alkohol- och drogvanor. 
 
 Syftet med enkäten är att ge en aktuell bild av ungdomarnas vanor inom tobak-, 
 alkohol och droger samt att i en jämförelse med tidigare undersökningar ge en 
 bild av förändringar inom området. 
 Drogenkätundersökning gjordes första gången 1998 och årets undersökning var 
 den femte i ordningen. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

 ______________
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A Eklund   2009.165 610  
Akten 
  
 
   forts § 57 
 

 Yttrande skollagen 
 Barn- och ungdomsnämnden har i samråd med utbildningsförvaltningen fått  
 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) på  
 remiss från utbildningsdepartementet. 
 Remissvaret ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 oktober 
 2009. Alla inkomna yttranden kommer att publiceras på regeringens hemsida. 
 Ett tjänstemannayttrade från de båda förvaltningarna är framtaget. 
Partigrupperna har fått erbjudande att skicka med separata yttrande. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
______________
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Kommunstyrelsen 2008.233 042 
B Karsvall 
S Petersson 
Akten 

 
§ 58 
Delårsbokslut augusti 2009 
 

 Prognosen för förvaltningens resultat bedöms sluta på ett negativt resultat mot 
 budget på – 1,5 Mkr. 

Avvikelsen beror i sin helhet på svårigheter att hantera oplanerade elevförändringar 
som t ex sena avgångar från kommunal skola till friskola vilket områdena haft svårt 
att hantera i omställning. 
Åtgärder är vidtagna i form av inköpsstopp, vikariestopp samt stopp för 
kompetensutveckling under resten av hösten på berörda enheter. Förhoppningar finns 
att dessa åtgärder skall ge förväntat resultat. I dagsläget är det för tidigt att se några 
effekter av detta vilket gör att förvaltningen även vid detta delårsbokslut 
prognostisera ett negativt resultat som dock är mindre än i aprils uppföljning. 
 
Förskolan 
Behovet av fler förskoleplatser har ökat även under 2009. Under våren 2009 ökade 
antalet platser med ca 75 jämfört med samma period 2008. Under hösten 2009 
förväntas dock ökningen vara betydligt mindre. 
Utökningen av platser har skett genom mindre utökningar på befintliga förskolor runt 
om i kommunen, både kommunala och enskilda samt genom att tillfälliga 
avdelningar på Hästö. 
Behovet av fler förskoleplatser prognostiseras att öka även under 2010. Kvarstår 
nuvarande efterfrågandefrekvens och snittider så finns behov av ytterligare ca 60 
årsplatser i förskoleverksamheten 2010.     
Det finns dock en osäkerhet omkring omfattningen av barnens omsorgsbehov 
kopplat till den rådande lågkonjunkturen med förväntad hög arbetslöshet, vilket 
påverkar behovet av förskoleplatser.  
 
Grundskolan 
Det finns tre mycket tydliga faktorer som påverkar elevantalet i de kommunala 
skolorna.  
Det är Karlskronas expansion med helt nya bostadsområden, det är demografin med 
förskjutning av elever mellan åren samt ökad rörlighet pga. elevernas fria skolval. 
Det innebär att den kommunala skolan får allt svårare att hantera antalet enheter med 
icke optimerade elevantal 
 
Den kommunala grundskolan år f – 9 har mellan den 31 augusti 2008 och den 
31 augusti 2009 minskat med 39 elever medan friskolornas elevantal under samma 
period har ökat med 86 elever. Demografiskt har elevunderlaget ökat med 42 elever.  
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forts § 58 
 
Måluppfyllelse 
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 tre månader från ansökningsdatum samt att andelen 
elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2009 öka 
från nuvarande 89 % (2007) till minst genomsnitt för gruppen ”större städer”. För 
2009 skall andelen fortsätta öka till 93 %. 
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats 
sig tilldelad senast tre månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla.  
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 93 % 2009, så 
redovisas här resultatet för höstterminen 2009 vilket innebär en försämring mot 
2008. Andelen elever som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet efter 
sommarskolan är 91,5 %. 
 

 Investeringar 
Investeringsbudgeten är på totalt 7,0 Mkr vilket inkludera 0,5 Mkr för den utbyggnad 
som planeras inom den kommunala förskolan under 2009. 
 
Bokfört utfall per augusti är 3,4 Mkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1.  att godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2009   
2.  att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2009 till kommunstyrelsen 
 

 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Kommunstyrelsen 2008.348 040 
B Karsvall 
A Eklund 
S Petersson 
Akten 

§ 59 
Internkontrollplan 2009/2010 
 
I dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” som 
beslutades av kommunfullmäktige den 18 december 2008 framgår att 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig 
internkontroll av verksamheten.  
Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
sina respektive verksamheter.  
 
Varje nämnd och styrelse ska senast i februari månad anta en plan för sin interna 
kontroll. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen 
 
Den interna kontrollplanen skall ange hur tillsynen av verksamheten skall bedrivas.  
Rapportering av uppföljning på nämndsnivå till kommunstyrelsen ska ske i samband 
med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer. 

 
 Förslag till internkontrollplan för Barn och ungdomsnämnden 2009-2010. 
 

Uppföljningar och utvärderingar inom Barn och ungdomsnämndens verksamhets-
områden sker på både centralnivå och på enhetsnivå. Av skolplanens sista sida 
framgår vilka gemensamma utvärderingar som sker och när under planperioden det 
genomförs. 
Årligen skrivs instruktioner till rektorerna där årets ”kontroll” – områden pekas ut. 
Allt uppföljnings- och utvärderingsarbete som görs, oavsett metoden ingår i vårt 
totala kvalitetsarbete. Varje enhet med förskola, fritidshem och skola sammanställer 
insatser och resultat i en kvalitetsredovisning. Personalen deltar aktivt i detta arbete. 
Förvaltningens kvalitetsredovisning redovisar i första hand gemensamma 
kvalitetsmätningar. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att   anta internkontrollplanen och överlämna denna till Kommunstyrelsen. 
 

 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

______________ 
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Tekniska nämnden  2009.232 290 
 S Ohlsson 
Akten 
  
 
 § 60 
   Ny förskola på Verkö 

 
Bakgrund 
Karlskrona kommun har under flera år kraftigt utökat antalet förskoleplatser för att 
kunna möta den ökade efterfrågan. Detta har inneburit att alla som ansökt om en 
förskoleplats har fått en plats och i de allra flesta fall också en plats på den ort eller 
förskola som de önskat. Det finns dock familjer som inte fått plats utifrån sina 
önskemål och arbetet med att etablera förskolor på de platser och i den omfattning 
som efterfrågas har påbörjats bla genom Barn- och ungdomsnämndens beslut om 
etablering av en ny förskola i Jämjö.  
Önskemålet om förskola på Verkö har funnits under många år. Redan 2000 startades 
en provisorisk förskoleavdelning på Gullberna Park som skulle flyttas till en ny 
förskola på Verkö så fort den var byggd.  
 
I samband med ”Lyckebyutredningen” beslutade Barn- och ungdomsnämnden i 
januari 2009 § 8 
att   etablera 3,5 avdelningar förskola på Verkö med paviljonger på befintlig skoltomt 
 samt delar av skolan och att Lyckebyskolan och Verköskolan tillsammans bildar 
 en organisatorisk enhet.  
 
Utifrån detta beslut flyttades grundskolans år 3 till Lyckebyskolan. Detta frigjorde 
yta i Verköskolan för en förskoleavdelning. Den dagbarnvårdarverksamhet som 
redan tidigare fanns på skolan omvandlades till en förskola och ingår nu i denna 
verksamhet. Från augusti 2009 finns alltså 1,5 förskoleavdelning i skolans lokaler. 
Barnen i denna verksamhet är mellan 1 och 5 år. 
 
Förslag 
Utifrån ovan redovisat beslut har nu tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag på 
etablering av paviljonger på Verköskolans tomt. 
Paviljongerna är 360 m2 och ger plats för 38 förskoleplatser (=ca 30 barn). 
Paviljongerna beräknas kunna vara klara för inflyttning i augusti 2010. 
 
Flertalet av dessa barn har idag placering på andra förskolor i kommunen framförallt 
i Lyckebyområdet. Detta innebär att kostnaden för drift (exkl hyra) till delar flyttas 
från Röd- och Gulmyrans förskolor på Gullberna Park. 
 
Lokalerna för Röd- och Gulmyrans förskolor förhyrs från fastighetsbolaget Dagon. 
Det finns två kontrakt tecknade. Det ena kontraktet löper fram till den 1 april 2011 
och har därefter 3 månaders förlängningstid och 3 månaders uppsägningstid. Det 
andra kontraktet löper idag till den 31 december 2010 och har 12 månaders 
förlängningstid och 9 månaders uppsägningstid. Detta kontrakt innehåller också ett 
restvärde på 91 000 kronor. 
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forts § 60 
 
Driftskostnader per år 
20 förskoleplatser exkl hyra  flyttas från Röd- och Gulmyran 
18 nya förskoleplatser  1 440 000 kronor 
Årshyra          740 000 kronor 
TOTALT                          2 180 000 kronor 
 
Delårskostnaden 2010 blir ca 910 000 kronor under förutsättning att verksamheten 
startar i augusti 2010. 
I samband med uppstarten av dessa två nya avdelningar behövs ca 150 000 kronor 
för inventarieanskaffning. 
Denna förslagna förskoleetablering av Verkö förskola finansieras genom de medel 
som finns för förskoleutbyggnad i Barn- och ungdomsnämndens budget för 2010. 
 
Med utgångspunkt i de prognoser för förskolebehovet som gjorts så kommer behovet 
av förskoleplatser i kommunen att öka ytterligare något under 2010 vilket innebär att 
lokalerna på Gullberna kan behövas för att möta denna efterfrågan. Det är dock 
mycket svårt att prognostisera behovet av förskoleplatser den närmsta tiden eftersom 
den idag rådande lågkonjunkturen påverkar bla arbetslösheten vilket i sin tur 
påverkar behovet av förskoleplatser. 
 
Behovet av kommunala förskoleplatser är också svårt att förutse eftersom enskilda 
aktörer visat intresse av förskoleetableringar på olika platser i kommunen. 
Förverkligas dessa planer kommer detta att innebära att kommunala enheter i 
framförallt Lyckebyområdet kommer att behöva stängas. 
 
Behövs inte lokalerna för Röd- och Gulmyran för utbyggnad av förskolplatser så ska 
dessa lokaler sägas upp, helt eller delvis, och hyreskostanden flyttas till de nya 
lokalerna på Verkö. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1.  att  hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
 genomföra ovan redovisat förslag till nybyggnation av förskola på Verkö 
 
samt att barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar  
 
2.  att   utöka förskolan på Verkö med två förskoleavdelningar enligt ovan 
3.  att  hos kommunstyrelsen, inför budget 2010, begära 150 000 kronor för 
 inventarier. 
 

 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 _______________ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008.53 291 
B Karsvall 
Akten 
 
 
 § 61 
   Tullskolan 
  

 I en skarp skrivelse har barn- och ungdomsnämnden av miljö- och byggnads- 
 nämnden fått anmärkningar på ventilationen och bullermiljön på Tullskolan. 
 Svar på skrivelsen ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den  
 15 oktober 2009. Anmärkningarna ska vara åtgärdade innan årets slut. 
  

Tekniska förvaltningen har gått igenom hela skolans ventilation och åtgärdat 
ventilationen. Mätningar har genomförts som samtliga visar att med upprättat 
vädringsschema så ligger värdena inom den tillåtna ramen. 
Tre klassrum har utrustats med klassrumsaggregat och de värden som mätts upp visar 
att det inte är någon större skillnad mellan rum med aggregat och de som är utan.  
I båda fallen ligger värdena inom tillåten ram. 
 
Förvaltningen arbetar med ett utredningsuppdrag innehållande två alternativ vilka 
skall ge förslag på vilket sätt verksamheten för eleverna skall bedrivas på längre sikt.  
I avvaktan på att utredningen skall bli klar, vilket är planerat till oktober månad 
2009, och tills att barn och ungdomsnämnden kan ta ställning till de båda 
alternativen har förvaltningens önskan varit att få avvakta med att vidta ytterligare 
åtgärder i lokalerna.  
 
Beslut om hur barn och ungdomsnämnden har för avsikt att gå vidare utifrån 
utredningen kommer att kunna tas i december 2009.  
 
Barn- och ungdomsförvaltningen vill med en överklagan få till en samordning av de 
beslut som är på gång gällande Tullskolan och inte tvingas till kortsiktiga och 
ekonomiskt oförsvarbara lösningar.  
Barn- och ungdomsförvaltningen vill också få en rimlig tid till att förbereda barn och 
föräldrar på kommande förändringar.  

 
 Tjänstemannaförslag 
 Med ovan angivna skäl föreslår barn- och ungdomsförvaltningen nämnden besluta 
 
 att   överklaga Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 14 september 2009 §242,   
  angående  inomhusmiljön i Tullskolan. 
 

 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 _______________ 
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 § 62 

Delegeringsärenden 
 
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om återbetalning av barnomsorgsavgift för 2009 2009.222 619 
 
Beslut om avgiftsbefrielse 4-5 augusti 2009 2009.223 619 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som vik studie- och 2009.1 024 
yrkesvägledare inom särskolan under tiden 18 augusti 
till och med den 31 december 2009. 
 
Beslut om lönetillägg under tiden 17 augusti till och  2009.1 024 
med den 31 december 2009. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 5 i västra skolområdet, 
Nättraby, under tiden 23 november till och med  
den 7 december 2009 
 
Beviljad ledighet för pojke år 8 i Västra skolområdet, 
Sunnadal, under tiden 30 november 2009 till och med  
den 29 januari 2010. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 9 i Västra skolområdet,  
Nättraby, under tiden 9-23 oktober 2009 
 
Beviljad ledighet för flicka år 9 i Västra skolområdet, 
Nättraby, under tiden 30 november 2009 till och med 
den 28 januari 2010. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 5 i 
Västra skolområdet, Sunnadal, från och med den 
13 maj 2009 och tills vidare. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 7 i 
Västra skolområdet, Sunnadal, från och med den  
12 augusti 2009 och tills vidare. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 7 i Västra skolområdet,  
Sunnadal, under tiden 25 augusti 2009 till och  
med den 25 september 2009. 
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forts § 62 
 
Beviljad ledighet för flicka år 8 i Västra skolområdet, 
Sunnadal, under tiden 3-25 september 2009  
 
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Lyckeby skolområde 
under tiden 5-19 november 2009. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 3 i Lyckeby skolområde 
under tiden 5-19 november 2009. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 1 i Lyckeby skolområde 
under tiden 7-18 september 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Lyckeby skolområde 
under tiden 14-28 september 2009. 
 
Inskrivning av pojke i skärskola på försök från och med 2009/8028 
den 24 augusti 2009 
 
Inskrivning av flicka i särskolan från och med den 2009/8030 
24 augusti 2009 
 
Mottagning av pojke i gymnasiesärskola från och med 2009/8001 
den 24 augusti 2009 
 
Mottagning av pojke i gymnasiesärskola från och med 2009/8001 
den 24 augusti 2009   
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_______________
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§ 63 
Meddelanden 

 
 
 Kommunfullmäktige 2009.208 026 
  § 146 
  Förslag till Jämställdhetsplan för 2009 
 
 Kommunfullmäktige 2008.260 109      
  § 148 
  Förslag till plan för etnisk mångfald 2009- 
  2011 för Karlskrona kommuns samlade   
  verksamhet 
 
 Kommunfullmäktige 2008.176 617 
  § 151 
  Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet 
  gymnasiesärskola och särvux   
 
 Kommunfullmäktige 2009.209 041 
  § 152 
  Budgetramar och koncernövergripande mål 
  för åren 2010-2012 
 
 Skolverket 2009.170 609 
  Beslut om fördelning av bidrag för   
  utvecklingsinsatser i matematik 
 
 Skolverket 2009.224 611 
  Kommunblad med jämförelsetal för 
  huvudmän 
 
 Till  2009.206 214 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen Angående detaljplan för Augerums-Ryd   
  1:18, industriområde, Karlskrona kommun  
    
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas  
 till protokollet. 

_______________  
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§ 64 
Kurser och konferenser 
 
- Allmänna barnhusets stiftelse har föreläsning om barnkonventionen den 4 november 
  i Stockholm. Kostnad 850 kronor. 
  Eva-Britt Dahlström åker på denna föreläsning. Barn- och ungdomsnämnden 
  betalar föreläsningskostnaden. 
 
- Inbjudan till ungdomskonferens angående ungdomars brottslighet och utsatthet. 
  Onsdagen den 4 november 2009 kl. 08.30-17.00 på Blekinge Tekniska Högskola 
  i Karlshamn. Arrangör är Polismyndigheten i Blekinge län. 
  Konferensen är kostnadsfri.  
 
  Följande ledamöter anmäler sig till konferensen: 
  Jan-Olof Petersson (FP) 
  Patrik Stjernlöf (M) 
  Birgitta Gamelius (M) 
  Eva Ottosson (M) 
  Margareta Olin Mattsson (C) 
  Pernilla Persson (C) 
  Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
  Anna Ekström (FP) 
  Siv Holmberg (S) 
  Roland Andréasson (S) 
  _______________ 
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§ 65 
Övrigt 
 
1. Uppvaktning 
 Ledamot Roland Andreásson (S) har fyllt 50 år. Barn- och ungdomsnämnden 
 och förvaltningen framför sina gratulationer till Roland och överlämnar 
 gåva och blommor. 
 Roland tackar för uppvaktningen. 
 
2. Invigning Rosenfeldtskolan 
 Den omfattande ombyggnaden och renoveringen av Rosenfeldtskolan är nu 
 klar. 1:e vice ordförande Johan Elofsson (M) berättar om invigningen.  
  
3. Öppna förskolan Trossö 
 I samverkansprotokollet står skrivet om att öppna förskolan på Trossö föreslås 
 stängas nu i höst. Förvaltningen behöver göra förändringar i området och 
 verksamheten fungerar inte fullt ut i nuvarande lokaler. Föräldrar kommer att 
 hänvisas till öppna förskolan i Kungsmarken. 
 Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Jeanette Pettersson (S) samt  
 Richard Jomshof (SD) menar att detta bör komma upp på barn- och ungdoms- 
 nämnden för omprövning. 

 
4. Konsekvensbeskrivning – budget 

   Fråga väcks om elevassistenternas roll i verksamheten. Hur arbetar man med 
   barn som behöver extra stöd.      
 

5. Samverkansprotokoll 
   Samverkansprotokollen kommer framöver att skickas ut till nämndens  
   ledamöter i samband med utskick av nämndens handlingar. 
   _____________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 28 oktober 2009 
 

 § 66 Aktuell information 
   - Attityder till förskolan år 2009 
   - Attityder till skolan år 2009  
   - Tullen  
        
   § 67 Budgetuppföljning september 2009 
 
   § 68 Förslag till jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 
    läsåret 2009/2010 
 
   § 69 Rekommendation om förbud mot nötter, jordnötter med mera 
 
   § 70 Strategi för långsiktig utveckling av förskola/skola - revisionen 

   
   § 71      Delegeringsärenden 
 

  § 72   Meddelanden 
 

  § 73 Kurser/konferenser 
 

  § 74 Övrigt 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Freden 
 Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 – 11.40 
  
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP)     
 1:e v ordf Johan Elofsson (M)      

 2:e v ordf Patrik Hansson (S)   
 Birgitta Gamelius (M)   

 Pernilla Persson (C)   fr o m kl 08.35    
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
 Jeanette Pettersson (S)  
 Eva-Britt Dahlström (S) 
 Roland Andréasson (S)    

 Lisbeth Bengtsson (S)  
 Åsa Gyberg-Karlsson (V) t o m kl. 10.45 § 66 föredragning   

    
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (M)    
 Åsa Thelning (FP)    

 Eva Henningsson (S) 
 Siv Holmberg (S)   fr o m kl. 11.15 § 67 föredragning 

 Ola Svensson (SD)  
  
Ersättare Emina Cejvan (M)   

 Margareta Olin Mattson (C)    

 Siv Holmberg (S) t o m kl. 10.45 § 66 föredragning  
 Helene Gustafsson (S)  
   
Tjänstemän Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef    
 Anita Ottosson, kvalitetssamordnare  
 Eva Karlsson, nämndsekreterare  
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Utses att justera  Eva-Britt Dahlström 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen den 3 november 2009   
 
Justerade paragrafer §§ 66-74             
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 3 november 2009. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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A Ottosson   2009.255 619 
Rapport 
Akten    
 

 
 § 66    
 Aktuell information 
 

1. Attityder till förskolan år 2009 
  En viktig del i arbetet med att utveckla våra förskolor är att ta reda på hur  
  föräldrarna upplever dem. Enligt beslut av barn- och ungdomsnämnden genom- 
  fördes våren 2009 en enkätundersökning, i vilken alla föräldrar med barn i förskola 
  erbjöds möjlighet att delta. 

I enkätundersökningen har man frågat efter föräldrars uppfattning av kvalitet 
i förskolan. De områden undersökningen omfattar är Barns inflytande och 
trygghet, Lärande och utveckling samt Föräldrarna. 
 
Liksom tidigare undersökningar har föräldrar gett förskolan ett högt betyg 
särskilt inom området Barns inflytande och trygghet. 
 
För totalt 3 408 barn har 1 314 svar lämnats, vilket ger en svarsfrekvens på 
38.5% 
 
Resultaten av undersökningen sammanställs i en kommunövergripande rapport. 
Den redovisas för barn- och ungdomsnämnden samt överlämnas till de enskilt 
bedrivna förskolorna och till rektorsområdena. De egna resultaten för respektive 
förskola/avdelning har rektor/personal tillgång till genom det enkätprogram som 
användes. I nära anslutning till att föräldrarna besvarat enkäten kunde personal 
och rektor ta ut resultaten och analysera dessa. Genom dialog om rapporten ser 
rektor och personal förskolans styrkor och svagheter.   

 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ______________    
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A Eklund   2009.230 619 
Rapport 
Akten   
 
 
   forts § 66 
     

2.  Attityder till skolan år 2009 
 Anja Eklund redovisar resultatet av attitydundersökningen som gjorts våren 
 2009 bland åk 9 i hela kommunen. Årets undersökning är speciell eftersom de 
 elever som svararär desamma som 2004 deltog i den allra första undersökningen 
 gentemot år 5. 
 Svarsfrekvensen var 69% varav de kommunala skolorna stod för 81% och de 
 fristående skolorna för 24 % 
 Rubrikerna i undersökningen är: 1. Trygghet och tolerans i arbetsmiljön 2.Hälsa  
 3.Skolan ur flickors respektive pojkars perspektiv. 
  
 Rektorn har tillgång till resultaten i form av en skolrapport samt klassrapporter. 
 Viktiga resultat och åtgärder ska ingå i skolans kvalitetsredovisning för läsåret 
 2008/2009. De sammantagna resultaten redovisas i en kommunrapport, som 
 presenteras för barn- och ungdomsnämnden.  
 

  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
 Yrkanden 
 Patrik Hansson (S) yrkar på två att-satser med anledning av resultatet av  
 attitydundersökningen. 
 
 1.  att    barn- och ungdomsnämnden omedelbart påbörjar arbete med en  
    grundlig utvärdering, med resultatuppföljning, av svaren i attityd- 
  undersökningen till skolan 2009-10-28 
  
 2.  att nämnden utser en politikergrupp med tre personer som leder arbetet. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Patrik Hanssons yrkande. 
 
 Vilka ledamöter som ska ingå i politikergruppen meddelas till ordförande 
 inom en vecka från dagens datum.  

    ______________    
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B Karsvall   2008.53 291  
Akten        
   forts § 66 
 
 

3.   Tullen 
  Förvaltningschef Bodil Karsvall redogör i korthet vad ärendet med Tullskolan 
  befinner sig i dagsläget.  
  Projektbyggarna har haft uppdraget med att djupanalysera de förslag som finns. 
  Detta arbete är nu klart. Förvaltningen arbetar nu vidare med förslagen. 
  Presentation kommer att göras på barn- och ungdomsnämndens sammanträde i  
  december. 
 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
  Johan Elofsson (M) önskar att till arbetsutskottet den 19 november få en samlad bild 
  av nämndens aktuella investeringskostnader.    

    ______________    
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
  28 oktober 2009  7 

 
 

   2008.233 042   
Kommunstyrelsen 
S Petersson    
Akten     

  
§ 67 
Budgetuppföljning september 2009 

Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per september 2009 uppgår till  
+ 26,0 Mkr. I förhållande till periodiserad budget och i förhållande till föregående år 
så är resultatet i paritet med 2008 vid denna period. 
Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande: 
Det positiva utfallet beror till största delen på den uppbokade semester- och 
ferielöneskulden har utbetalats från balanskonto under sommaren.   

Prognos 
Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till – 1,5 Mkr  

Kommentarer till avvikelse 
Avvikelsen beror i sin helhet på svårigheter att hantera oplanerade elevförändringar 
som t ex sena avgångar från kommunal skola till friskola vilket områdena haft svårt 
att hantera i omställning. 
Åtgärder är vidtagna i form av inköpsstopp, vikariestopp samt stopp för 
kompetensutveckling under resten av hösten på berörda enheter. Förhoppningar finns 
att dessa åtgärder skall ge förväntat resultat. I dagsläget är det för tidigt att se några 
effekter av detta vilket gör att förvaltningen även vid detta delårsbokslut 
prognostisera ett negativt resultat som dock är mindre än i aprils uppföljning. 

Investeringsredovisning 
Redovisning lämnas separat och på gemensamt dokument för samtliga förvaltningar. 

Måluppfyllelserapportering 
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 tre månader från ansökningsdatum samt att andelen 
elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2009 öka 
från nuvarande 89 % (2007) till minst genomsnitt för gruppen ”större städer”. För 
2009 skall andelen fortsätta öka till 93 %. 
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats 
sig tilldelad senast tre månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla.  
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 93 % 2009, så 
redovisas här resultatet för höstterminen 2009 vilket innebär en försämring mot 
2008. Andelen elever som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet efter 
sommarskolan är 91,5 %. 
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 forts § 67 

Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan. 

Föregående budgetuppföljning 
Barn- och ungdomsnämnden godkände den 30 september 2009 upprättat 
delårsbokslut per augusti utvisande en prognos för 2009 om – 1,5 Mkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna budgetuppföljningen för januari-september 2009 och överlämna 
 den till Kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Barn-  och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

   ______________    
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    2009.208 026 
A Ottosson 
A Eklund 
Planer/Policy 
Akten 
   § 68 

 Förslag till jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen läsåret 
2009/2010  
 
Barn- och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan, daterad den 13 oktober 2009, 
följer Karlskrona kommuns jämställdhetsplan. Kommunen samt varje förskola, skola 
och fritidshem ska årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den 
kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.(Förordningen om 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. 1997:702). Kvalitetsredovisningarna upprättas 
per läsår, varför förvaltningens jämställdhetsplan av verksamhetsmässiga skäl också 
gäller för läsåret. 
 
De fyra huvudmålen i planen är: 1. Tillväxt, 2. Sysselsättning, 3. Jämställdhet i 
verksamheten och 4. Makten. 
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 2008/2009. 
 

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

Yrkanden 
Patrik Hansson (S) lämnar tilläggsyrkande under rubriken Mål 2, Sysselsättning,  
enligt nedan: 
Text direkt från Karlskrona kommuns jämställdhetsplan: 
”Avgörande för möjligheten att kunna ansvara för sin egen försörjning är rätt till 
heltid och lika lön för lika eller likvärdigt arbete”. 
”Alla anställda i Karlskrona kommun ska inneha heltidstjänster och endast i undan- 
 tagsfall ska deltidstjänster förekomma.” 
 
Mål: barn- och ungdomsnämnden ska följa den av kommunfullmäktige beslutade 
jämställdhetsplanen när det gäller rätten till heltid och möjlighet till deltid. 
Åtgärd: Rätt till heltid och möjlighet till deltid ska tillämpas. 
Uppföljning: Förvaltningen avlägger månadsvisa rapporter till barn- och ungdoms- 
nämnden. 
 
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget i sin helhet och avslag till 
Patrik Hanssons tilläggsyrkande. 
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forts § 68 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och finner att barn- och  
ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons tilläggsyrkande och finner att 
 barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Patrik Hanssons tilläggsyrkande. 
 
Votering 
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition: 
Den som bifaller Patrik Hanssons tilläggsyrkande röstar ja. Den som avslår tilläggs- 
yrkandet röstar nej. 
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), 
Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Eva Henningsson (S) samt  
Siv Holmberg (S). 
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius 
(M), Pernilla Persson (C), Thomas Brindefalk-Knutsson (KD), Eva Ottosson (M), 
Åsa Thelning (FP) samt Ola Svensson (SD). 
 
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat avslå 
Patrik Hanssons tilläggsyrkande. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  anta förslagen jämställdhetsplan som sin egen. 
 
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andréasson 
(S), Lisbeth Bengtsson (S), Eva Henningsson (S) samt Siv Holmberg (S) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 
 ______________    
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S Ohlsson  2009.256 460 
Rektorerna 
Allergikommittén 
Akten 

 
§ 69 
Rekommendation om förbud mot nötter, jordnötter med mera 
 
Karlskrona kommuns Allergikommitté har kommit med en rekommendation 
angående förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö inom förskole- 
och skollokaler samt skolbarnsomsorgens lokaler. 
 
Förbudet skall också gälla vid utflyktsdagar. Även barnen/ungdomarnas föräldrar 
måste få information om ”nötförbudet” för att på så sätt försöka undvika att t ex 
hembakat tas med till förskola och skola som innehåller nötter, jordnötter, mandel  
och sesamfrö. 
  
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att    uppmana nämndens verksamheter att följa den av Allergikommittén framtagna 
   rekommendationen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 ____________ 
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Kommunstyrelsen 2009.215 007 
B Karsvall 
A Eklund 
S Petersson 
Akten 

§ 70    
Strategi för långsiktig utveckling av förskola/skola – revisionen 
 

 Bakgrund 
På uppdrag av kommunrevisionens har Ernst & Young genomfört en granskning av 
strukturomvandlingen inom förskolan och grundskolan samt åtgärder för att klara 
förskolegarantin. Granskningen syftar till att belysa om barn- och ungdomsnämnden 
vidtar tillräckliga åtgärder för att på kort och lång sikt klara strukturomvandlingen 
och  förskolegarantin. 
 
I sin sammanfattning skriver Ernst & Young: 
”Förändringar i barn- och elevunderlag ställer krav på att verksamheten aktivt 
anpassas. Sammanfattningsvis konstateras att barn- och ungdomsnämnden saknar en 
långsiktig och uttalad strategi för att möta strukturomvandlingen. Åtgärder vidtas 
dock för att på kort sikt anpassa verksamheten efter den ekonomiska ramen. 
Barn- och ungdomsnämnden bedriver dock ett långsiktigt och strategiskt arbete för 
att klara förskolegarantin. De åtgärder som vidtas skapar goda 
planeringsförutsättningar för verksamheten.” 

 
 I granskningen identifieras följande förbättringsområden: 
 1. Barn- och ungdomsnämnden bör omgående besluta om en strategi för d  
  den långsiktiga utvecklingen av skolverksamheten. 
 2. För att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande bör samutnyttjandet av  
  personalresurser och lokaler utvecklas ytterligare. Vidare bör upp-   
  följningen utökas så att den även innefattar personaltäthet, gruppstorlek etc. 
 3. För att långsiktigt klara behovstäckningen inom förskolan bör flexibilitet 
  prioriteras vid nybyggnation och ökad samordning bör ske mellan  
  förskolor och grundskolor.  
 
 Kommunrevisionen önskar att barn- och ungdomsnämnden kommenterar de 
 förbättringsområden som identifierats i granskningen. Svar önskas före den  
 15 november 2009. 
 

 Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag på svarsskrivelse till 
 kommunrevisionen, daterad den 20 oktober 2009.  
 
 Tjänstemannaförslag 

 Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
 att   överlämna svarsskrivelsen till Karlskrona kommuns revisorer. 
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forts § 70 
 
 Barn- och ungdomsnämnden lämnar synpunkter på tjänstemannaskrivelsen. 
 
 Under punkt 1  
 Andra meningen i första stycket ändras till: 
 ”I den politiska behandling som följde av denna utredning lyckades man med vissa  
 förändringar.” 
  
 Sista meningen i första stycket stryks. 
 
 Första meningen i sista stycket stryks. Sista meningen under punkt 1 ändras till: 
 ”Barn- och ungdomsnämnden har för avsikt att fortsätta arbetet med struktur- 
 omvandlingen under kommande år med ambitionen att  resultatet är väl förankrat.” 
   
 Efter gjorda justeringar bifaller nämnden tjänstemannaförslaget.  

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

 att  överlämna reviderad svarsskrivelse till Karlskrona kommuns revisorer. 
______________ 
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 § 71  

Delegeringsärenden 
 
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Utökning av platser i enskilt bedrivet familjehem 2008.315 630 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som elevassistent 2009.1 024 
vid Fridlevstad skola under tiden 19 oktober till och  
med den 31 december 2009. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslags- 2009.1 024 
ledare vid Vedebyskolan under tiden 17 augusti 2009 
till och med den 31 mars 2010. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslags- 2009.1 024 
ledare vid Vedebyskolan under tiden 17 augusti 2009 
till och med den 31 mars 2010. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslags- 2009.1 024 
ledare vid Vedebyskolan under den 17 augusti 2009  
till och med den 31 mars 2010. 
 
Beslut om lönetillägg för arbete 50% som studie- och  2009.1 024 
yrkesvägledare vid Wämöskolan under tiden 23 augusti 
till och med den 18 december 2009. 
 
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9, Jämjö 2009.4110 
skolområde från och med den 24 augusti 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka i år 1 i Rödeby skolområde 2009.5077 606 
under tiden 13-27 november 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka i förskoleklass i Rödeby 2009.5088 606 
skolområde under tiden 22 september till och med  
den 6 oktober 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka i förskoleklass i Rödeby 2009.5087 606 
skolområde under tiden 13-27 november 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Lyckeby skolområde  
under tiden 2-30 november 2009. 
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forts § 71 
 
Beviljad ledighet för pojke år 2 i Lyckeby skolområde  
under tiden 2-30 november 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Lyckeby skolområde  
under tiden 1-18 december 2009. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Lyckeby skolområde 
under tiden 2-18 november 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 7 i Lyckeby skolområde  
under tiden 17 november till och med den 1 december 
2009. 
 
Beviljad ledighet för pojke år 7 i Lyckeby skolområde  
under tiden 1-18 december 2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Lyckeby skolområde  
under tiden 31 augusti till och med den 15 september 
2009. 
 
Beviljad ledighet för flicka år 6 i Lyckeby skolområde 
under tiden 2-18 november 2009. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
_______________
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§ 72 
Meddelanden 

 
 Kommunfullmäktige 2009.88 623 
  § 176 
  Medborgarförslag – Utökat upptagnings- 
  område för Sturkö skola 
 
 Länsstyrelsen Blekinge län 2009.113 046 
  Beslut – Länsstyrelsen beviljar Karlskrona 
  kommun statsbidrag till ”Triaden” 
 
 Kommunalrådsexpeditionen 2009.89 820 
 Karl-Gösta Svenson Politiska direktiv angående Holmsjö skola 
 
 Barn- och ungdomsförvaltningen 2009.89 820 
  Svar gällande begärd beredning från  
  Barn- och ungdomsnämnden avseende 
  hemställan om överläggningar med   
  Karlskrona kommun om idrottscentra i  
  Holmsjö. 
 
 Till  2009.212 214 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen Angående detaljplan för Vedebylund 1:1,  
  Karlskrona kommun  
 
 Barn- och ungdomsförvaltningen 2009.7 004 
  Redovisning av klagomålshantering för 
  Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
 Förskollärare och fritidspedagor 2009.238 611 
 från förvaltningens öppna Skrivelse angående förvaltningens öppna 
 förskolor förskolor. 
  
 Lotta Erlandsson 2009.243 005 
 lärare, Vedebyskolan Skrivelse angående införandet av trådlösa 
  dator- och telefonsystem i kommunens  
  skolor och barnomsorg  
    
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas  
 till protokollet. 
 _______________  
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§ 73 
Kurser och konferenser 
 
Inga nya kursinbjudningar har inkommit. 
 
Ungdomskonferens angående ungdomars brottslighet och utsatthet den 4 november 
 Två bilar är bokade till de ledamöter som anmält sig till denna konferens i Karlshamn. 
Om man kör egen bil, anmäl detta till Eva Karlsson. 
_______________ 
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§ 74 
Övrigt 
 
1. Samverkansprotokollet  
  Jeanette Pettersson (S) ställer frågor gällande två punkter i samverkans- 
  protokollet från den 13 oktober 2009. 
  Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar på frågorna. 

   ____________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 2 december 2009 
 

 § 75 Aktuell information 
   -  Personalärende (B Karsvall) 
   -  Regeljustering avseende ändring av omsorgstid (S Ohlsson) 
   -  Medarbetarenkäten (L Dehlin) 
      
   § 76 Budgetuppföljning oktober 2009 (S Petersson) 
 
   § 77 Budget 2010 samt planer för 2011-2012 (B Karsvall/S Petersson) 
 
   § 78 Internbudget 2010 (B Karsvall/S Petersson) 
 
   § 79 Redovisning av utredning gällande Tullen och Wämöskolan  
    (B Karsvall/B Karlsson Flood)  
 
   § 80 Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola  
    (B Karsvall) 
 
   § 81 Ansökan om etablering av förskola Skärva – Tant Grön AB  
    (B Karsvall/S Ohlsson) 
 
   § 82 Lokalkostnader för enskilda förskolor (S Petersson) 
 
   § 83 Regler och anvisningar vid verksamhetsbesök i Barn- och    
    ungdomsförvaltningen 
  
   § 84     Delegeringsärenden 
 

  § 85   Meddelanden 
 

  § 86 Kurser/konferenser 
 

  § 87 Övrigt 
- Rödebyskolan f-5 och 6-9 
- Vårdnadsbidrag 
- Julhälsning 
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Plats och tid Gullberna Park, lokal Oscarsvärn 
 Onsdagen den 2 december 2009 kl 08.30 – 15.10 
  
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP)     
 1:e v ordf Johan Elofsson (M)      

 2:e v ordf Patrik Hansson (S)   
 Birgitta Gamelius (M) 
 Patrik Magnusson (M) 
 Anna Ekström (FP)   

 Pernilla Persson (C)      
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
 Eva-Britt Dahlström (S) 
 Roland Andréasson (S)    

 Lisbeth Bengtsson (S)  
 Richard Jomshof (SD) t o m kl. 11.30 § 77 föredragning 

 Åsa Gyberg-Karlsson (V) t o m kl. 12.00 § 78 föredragning   

    
Tjänstgörande ersättare Claes Nedfors (S) t o  m kl. 12.10 § 78 föredragning    
 Siv Holmberg (S 
 Helene Gustafsson (S) fr o m kl. 14.00 Beslutstammanträdet 

 Faraj Abu Iseifan (S) fr o m  kl. 12.10 § 79 föredragning 

 Ola Svensson (SD) fr o m  kl. 11.30 § 78 föredragning  
  
Ersättare Eva Ottosson (M) 
 Patrik Stjernlöf (M) kl. 08.30-12.00 samt 14.00-15.10 

 Emma Swahn Nilsson (M) 
 Åsa Thelning (FP) t o m kl. 15.00  
 Margareta Olin Mattson (C) 
 Faraj Abu Isiefan (S) t o m kl. 12.10 § 78 föredragning 

 Ola Svensson (SD) t o m kl. 11.30 § 77 föredragning  
   
Tjänstemän Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Bertil Karlsson, tf verksamhetschef grundskolan fritidshem 
 Anja Eklund, kvalitetschef    
 Stefan Petersson, controller 
 Lena Dehlin, personalspecialist  
 Eva Karlsson, nämndsekreterare  
 
Inbjudna Christer Lennartsson, Projektbyggarna 
 Per Thyrberg, Projektbyggarna 
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Utses att justera  Anna Ekström (FP) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli torsdagen den 10 december 2009   
 
Justerade paragrafer §§ 75-87             
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 11 december 2009. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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 § 75    
 Aktuell information 

 
1. Personalärende 

 Tjänsten som verksamhetschef för grundskolan och fritidshem kommer att 
 utannonseras. Tills rekryteringen är klar arbetar Bertil Karlsson Flood som  
 tf verksamhetschef. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

 _______________    
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S Ohlsson       
BO-assistenter 
Akten 
   forts § 75     
 

2.  Regeljustering avseende ändring av omsorgstid 
  Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola, informerar om en regeljustering  
  som inom förskolan som kommer att göras. Tidigare har förvaltningen begärt in  
  schemaändring av omsorgstid skriftligt en månad innan ändringen ska träda i kraft. 
  En så lång framförhållning är svår för många föräldrar. Ändringen innebär att man i 
  fortsättningen endast behöver meddela ändring av omsorgstid 14 dagar i förväg. 
 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
  ______________ 
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L Dehlin   2009.289 026 
Akten 
 
   forts § 75 
 

3.  Medarbetarenkät 
  Lena Dehlin, personalspecialist, redogör för resultatet av årets medarbetar- 
  enkät. Undersökningen görs vartannat år och omfattar alla verksamheter i  
  Karlskrona kommun. 
  Förvaltningens svarsfrekvens på enkäten är 71 %. 
  Alla verksamheter i barn- och ungdomsförvaltningen har fått sammanställning 
  för sin arbetsplats. Resultatet redovisas och man går igenom resultatet på  
  arbetsplatsen. 
  Frågor som man centralt måste arbeta mer med är bland annat hur man som  
  arbestagare ska kunna påverka arbetstakten och friskvårdstimmens utnyttjande. 
 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
  _______________ 
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Kommunstyrelsen 2008.233 042   
S Petersson 
Akten 
         
 
   § 76 
   Budgetuppföljning oktober 2009 

Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per oktober 2009 uppgår till + 10,0 
Mkr. I förhållande till periodiserad budget och i förhållande till föregående år så är 
resultatet i paritet med 2008 vid denna period. 
Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande: 
Det positiva utfallet beror till största delen på den uppbokade semester- och ferie-
löneskulden har utbetalats från balanskonto under sommaren vilket inte periodiserats 
riktigt. Hänsyn har tagits till att kökskostnaderna för hösten inte reglerats med 
Serviceförvaltningen. 

Prognos 
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 beräknas till + – 0 Mkr  

Kommentarer till avvikelse 
Den förändrade prognosen beror, till största delen, på ett mindre nyttjande inom 
fritidsverksamheten än budget.  
Avvikelse finns fortfarande inom några områden och beror i sin helhet på svårigheter 
att hantera elevförändringar som t ex avgångar från kommunal skola till friskola. 
Åtgärder är vidtagna i form av inköpsstopp, vikariestopp samt stopp för 
kompetensutveckling under resten av hösten på berörda enheter. Förhoppningar finns 
att dessa åtgärder skall ge förväntat resultat.  
Från och med november gäller det generella inköpsstopp som beslutats av kommun-
styrelsen och en bedömning av effekterna av detta har inte medtagits i oktober 
månads uppföljning. 

Investeringsredovisning 
Investeringsbudgeten är på totalt 7,0 Mkr. Av detta är 0,5 Mkr för den utbyggnad 
som planeras inom den kommunala förskolan 2009. Utfall till och med oktober 5,5 
Mkr.  

Måluppfyllelserapportering 
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 tre månader från ansökningsdatum samt att andelen 
elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2009 öka 
från nuvarande 89 % (2007) till minst genomsnitt för gruppen ”större städer”. För 
2009 skall andelen fortsätta öka till 93 %. 
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats 
sig tilldelad senast tre månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla.  
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forts § 76 
 
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 93 % 2009, så 
redovisas här resultatet för vårterminen 2009 vilket innebär en försämring mot 2008. 
Andelen elever som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet efter 
sommarskolan är 91,5 %. 

Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan. 

Föregående budgetuppföljning 
Barn- och ungdomsnämnden godkände 2009-10-28 upprättad budgetuppföljning per 
september utvisande en prognos för 2009 om – 1,5 Mkr. 
 
Tjänstemannaförslag 

 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
  

 att godkänna budgetuppföljning för januari - oktober 2009 och överlämna den till 
 Kommunstyrelsen. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 _______________ 
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Kommunstyrelsen 2009.290 042  
  
B Karsvall 
S Petersson 
Rapport 
Akten  § 77 
   Budget 2010 samt planer för 2011-2012 
 

Allmänt 
Femklöverns budgetskrivelse och nämndsvisa ekonomiska ramar för budget 2010 
och planer 2011 och 2012 tillstyrktes av fullmäktige vid dess möte torsdagen den  
27 augusti. Slutlig Budget/Plan för dessa år kommer sedan som tidigare att 
fastställas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i november månad. 
 
Varje nämnd ska med sin internbudget utifrån nu givna budgetramar - och genom 
styrningen i övrigt av sin verksamhet – medverka till att inte bara nämndens egna 
mål utan även kommunens/koncernens övergripande mål kan uppnås. 
 
Ekonomiska ramar 
Nämndernas budgetunderlag för de kommande tre åren skall överensstämma med 
de ekonomiska ramar som fastställdes för respektive år av fullmäktige den 27 
augusti. De skall också beakta de övriga riktlinjer och särskilda uppdrag som 
fastställdes i samband med beslutet om de nya budgetramarna.  
 
1. Uppdrag/Ansvarsområde 
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten för barn mellan 1 
och 5 år och skolbarnomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 12 år som bedrivs i 
kommunal regi. Nämnden ansvarar också för den verksamhet som bedrivs i 
grundskola år F-9 och grundsärskola år 1-10. Härutöver bedrivs också vissa 
stödverksamheter för de åldersgrupper som nämnden har ansvaret för såsom 
allergiförskola, nattomsorg, resursskolor för elever med behov av särskilt stöd och 
Säljö barnkoloni (ferievistelse under sommartid). 
Nämnden har vidare ansvar för beslut om tillstånd för och tillsyn av enskilda 
förskolor och fritidshem samt beviljande av bidrag till dessa. Även yttranden över 
tillstånd för enskilda förskoleklasser/ friskolor och beviljande av bidrag till dessa 
samt rätten till insyn i dessa skolors verksamhet ligger inom nämndens tilldelade 
ansvarsområde. 
 
2. Verksamhetsbeskrivning 
Karlskrona kommun har en väl utbyggd förskoleverksamhet, där i princip alla barn i 
åldern 1- 5 år med behov av plats erbjuds en sådan inom lagstadgade fyra månader. 
Förskoleverksamheten bedrivs dels i kommunal regi, dels i enskild regi i form av 
föräldrakooperativ, personalkooperativ eller enheter i bolagsform.   
För närvarande finns 150 kommunala förskoleavdelningarna varav 2 avdelningar 
som är speciellt riktade till barn som har behov av allergisanerade miljöer likaså 
finns verksamhet som är öppen dygnet runt alla årets dagar. I kommunen finns 
närmare 30 avdelningar i enskild regi. Härutöver finns pedagogisk omsorg i form av 
ca 30 kommunala dagbarnvårdare och 2 dagbarnvårdare i enskild regi. 
 



   
  
  2 december 2009  10 

 
 
 
forts § 77 
 
Grundskolan är uppdelat i fem olika geografiska områden med trettio kommunala 
grundskolor samt därutöver fem fristående grundskolor. Idag pågår en successiv 
utveckling mot en uppdelning av skolorna i årskurs F-5 skolor respektive 6–9 skolor. 
Detta har genomförts i samtliga områden utom Rödeby. I nuläget sker också en ökad 
satsning på s.k. profilklasser med inriktning på främst matematik, idrott och kultur. 
Sedan flera år tillämpas ett för eleven fritt skolval inom grundskolan. Alla barn ges 
automatiskt plats i en närbelägen så kallad hemskola, men som förälder kan man 
söka plats för barnet(och få plats i mån av tillgång) på annan skola inom kommunen, 
friskola eller kommunal skola. 
 
Inom skolbarnomsorgen, erbjuds omsorg och stimulerande fritidssysselsättning. 
Flertalet av fritidshemmen är idag inrymda i grundskolans lokaler. En funktionell 
samverkan sker mellan skola och fritid till gagn för såväl elever som föräldrar och är 
också en del av uppdraget enligt skollag och läroplan. 
 
Eleverna tillhörande grundsärskola eller träningsskola har sin skolgång antingen vid 
någon av de fristående särskoleenheterna eller i särskoleklasser som finns integrerade 
i grundskolan. Eleven kan också vara individintegrerad i en grundskoleklass.  
 
För nyanlända flyktingar./invandrarbarn finns dessutom särskilda förberedelseklasser 
och basklasser vid till Sunnadalskolan och Vedebyskolan. Inriktningen är att dessa 
elever inledningsvis skall få ett extra stöd i sin skolgång för att efter 1-2 år sedan 
kunna placeras i vanliga klasser.  
 
Barn och ungdomar som utifrån olika funktionshinder och utvecklingsstörning inte 
kan delta i undervisningen i grundskolan bereds i stället plats i den obligatoriska 
grundsärskolan, som omfattar 10 år i stället för den vanliga skolans 9 år. 
 
För barn och elever som behöver extra stöd i olika former finns det specialkompetens 
att tillgå inom det särskilda stödteam som är lokaliserat på Gullberna. 
 
Målangivelser 
Visions- och inriktningsmål 
I Karlskrona kommun skall all verksamhet som rör barn, ungdomar och studerande 
kännetecknas av trygghet – tolerans – kunskap och – kvalitet. 
 
Utifrån denna ledstjärna skall alla barn och ungdomars rätt till en god omsorg och 
utbildning av högsta kvalitet värnas, så att de efter sin skolgång blir 
konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt. Målsättningen är samtidigt att 
ungdomarna ska lämna skolan med fullgoda kunskaper och en lust att i framtiden 
lära mer det vill säga ett livslångt lärande. 
Enligt den fastställda skolplanen 2007 – 2010 finns mål med bäring på de nationella 
läroplanerna. 
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Verksamhetsmål angivna av Kommunfullmäktige: 
1. Andelen elever i år 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet ska 2010 
öka till 94%, för att långsiktigt nå 100%. 
Detta är ett högt ställt mål som kräver extra ordinära insatser i form av än mer 
specialinriktad undervisning, mindre undervisningsgrupper och liknande och därmed 
också en större och målanpassad budgettilldelning.  
 
2. Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader 
från ansökningsdatum.  
Detta mål klarar vi att hålla idag. Dock klarar vi inte alltid att ge plats i det område 
som familjen önskar.  
Arbetet med att iordningställa platser i de områden som efterfrågas pågår och 
kommer att behöva fortsätta framöver bland annat genom utbyggnad av förskolor i 
Jämjö, på Verkö och i Nättraby. I samband med nyetableringar kommer också några 
befintliga enheter att stängas och lokalkontrakt sägas upp efterhand som detta är 
möjligt. 
 
Planerade förändringar 
Hösten 2010 införs allmän förskola även för 3-åringar. Detta beräknas innebära 
endast en liten efterfrågandeökning eftersom de flesta 3-åringar redan idag har en 
plats i förskolan. Då den allmänna förskolan är avgiftsfri så kommer intäkterna från 
föräldraavgiften att minska. För detta utgår ett statsbidrag som förväntas täcka 
intäktsminskningen. 
 
Enligt kommunens prognoser kommer det totala antalet barn i förskoleåldrarna att 
öka under 2010 och ytterligare något under kommande år. Hur stort behov av nya 
platser inom förskolan som denna ökning innebär är svår att förutse eftersom det idag 
finns ett stort antal barn vars föräldrar är arbetslösa vilket innebär att de endast 
uppehåller en halv plats. När det allmänna konjunkturläget förändras påverkar det 
förskolan, eftersom antalet barn som har halva platser då kommer att minska.   
 
Antalet elever i grundskolans senare år fortsätter att minska något under kommande 
år för att sedan plana ut. Samtidigt börjar vi nu se en markant ökning av antalet barn i 
skolans yngre år. Detta sammantaget gör att vi under kommande år också ser en total 
ökning av antalet elever i grundskolan. Eftersom de yngsta skolbarnen ökar så ser vi 
också en ökning av antalet barn i behov av skolbarnsomsorg. 
 
Elevtillströmningen kommer framförallt till vissa områden. Nättraby är ett sådant där 
vi har stor efterfrågan på förskoleplatser och där även skolan nu börjar bli för liten 
för att rymma alla skolbarn. Under 2010 måste därför tillskapas ytterligare 
skollokaler som kan stå färdiga till Lå 2011/2012. 
 
I Spandelstorp ser vi också en kraftig efterfrågan på skola som gör att det behövs 
tillskapas ytterligare lokaler. Detta måste ske under 2010. 
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Vi har också en friskola som har planer på att etablera sig i Bastasjöområdet. Enligt 
planen så vill man börja med F-5 för att sedan bygga vidare till år 9. Förväntan är att 
dessa planer skall realiseras någon gång under 2010-2011. 
 
Samtidigt kommer flera av våra skolor att få en minskad efterfrågan och både 
Wämöskolan och Vedebyskolan 6-9 kommer att minska. Friskolorna fortsätter med 
sin utbyggnad och konkurrensen av elever boende i Karlskrona tätort kommer att bli 
ännu större. 
 
De kommunala skolorna är på fler håll i behov av renovering och upprustning. 
Underhållet har varit mycket begränsat under flera år och detta sätter sina spår. 
Samtidigt så leder detta till ökade lokalkostnader som är svåra att komma undan.  
Vi klarar inte av att få till minskade lokalkostnader utan att det sker strukturella 
förändringar som leder till färre skolenheter. 
 
Ekonomi 
RESULTATBUDGET (tkr)Bokslut Budget Budget   Plan Plan 
 2008 2009 2010 2011 2012 
   
Vht:s intäkter 125 029 123 834 100 500 100 500 100 500  
• varav avgifter 44 736 46 550 44 300 44 300 44 300  
• varav övriga externa intäkter 71 088  68 991 47 000 47 00047 000 
• varav interna intäkter 9 205 8 293 9 200 9 200 9 200 
 
Vht:skostnader - 1 025 868    - 1 057 680      - 1 043 906    - 1 045 933    - 1 045 933  
• varav personalkostnader - 666 913 - 657 889 - 654 000 - 655 000 - 655 000  
• varav lokalkostnader - 130 942  - 137 256 - 128 500 - 128 500 - 128 500  
• varav övriga externa kostnader - 202 642 - 237 535 - 236 406 - 237 433 - 237 433                           
• varav interna kostnader - 25 371 - 25 000 - 25 000 - 25 000 - 25 000 
  
Avskrivningar  - 7 481 - 6 750 - 7 800 - 7 800 - 7 800  
  
Vht:s nettokostnader - 908 320 - 940 596 - 951 206 - 953 233 - 953 233 
   
Kommunbidrag  908 479 939 996 951 006 953 033 953 033 
 
Resultat  
efter kommunbidrag      159 - 600 - 200  - 200 - 200                
 
Finansiella intäkter  1 592 600 200 200 200 
Finansiella kostnader - 58 0 0 0 0 
Förändr av eget kapital 1 693 0 0 0 0        
 
Personal 
Vi har från 2008 till 2009 minskat antal anställda med 183 medarbetare, vilket 
motsvarar 166,7 årsarbetare. Den stora förändringen är att ca 110 st av våra anställda 
i köken har flyttats över till serviceförvaltningen. 
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Under våren 2009 kunde vi också konstatera att vi hade för många anställda inom 
gruppen lärare och barnskötare. Förhandlingar om övertalighet har genomförts. 
Vi har genom satsningen på omställningsprogrammet kunnat erbjuda 33 medarbetare 
särskild avtalspension, vilket har medfört att vi inte behövt säga upp personal.  
 
Under våren 2010 är det ytterligare ett par personer som kommer att sluta med 
särskild avtalspension. Vi bedömer i dagsläget att vi inte behöver minska ytterligare 
personal inom lärarekollektivet under kommande år. Då det de närmsta åren blir fler 
barn i skolåldern (tidigare åren i skolan) kommer vi att behöva omstrukturera 
lärarpersonal från att undervisa i grundskolans senare år till de tidigare åren. Fler 
barn i de tidigare åren innebär också att det blir ett utökat behov av antal 
fritidshemsplatser, vilket gör att vi kommer att behöva anställa fler fritidspedagoger 
under kommande budgetår. Vi kommer också att fortsätta rekrytering av 
förskollärare under perioden. I hur stor utsträckning detta blir, är beroende av hur 
konjunkturen utvecklas. 
 
Arbetet har fortsatt för att sänka sjuktalen. Från 2008 då det var 16,35 till 2009 
15,76, en minskning på 0,59 dag/anställd (mätning tertial 2)  
Vi följer också frisknärvaro som innebär att vi mäter närvaro i procent där vi har 
högst 5 sjukdagar per år. Det andra tertialet 2008 visar att vi har 67,65 % i 
frisknärvaro och för 2009 69,54 %. 
 
Förvaltningens insatser inom området rekrytering fortsätter till viss del under 2010. 
Barn- och ungdomsförvaltningens bemanningsteam, med uppgiften att lösa 
verksamhetens vikariebehov, kommer under 2010 att tydligare hantera 
tillsvidareanställd personal med anställning i ”pool”.  
Antalet timanställda har sjunkit från 66,74 årsarbetare (2008) till 62,33 årsarbetare 
(2009). ( tertial 2) 
 
Förvaltningen har genom den nationella satsningen ”Lärarlyftet” beviljat 45 lärare 
under 2009 möjlighet till kompletterande studier för lärare som saknar delar av sin 
behörighet och för det de undervisar i, inom exempelvis läsinlärning, 
specialpedagogik, språk och matematik, svenska som andra språk. Satsningen på 
lärarnas fortbildning genom Lärarlyftet kommer till viss del att fortsätta under 2010, 
med inriktning att de personer som påbörjat utbildningar ska ha möjlighet att avsluta 
sin utbildning. Det som kommer nu är förskolelyftet. Under våren 2010 kommer ca 
15 förskollärare och 8 barnskötare att studera språk och matematik med fokus på 
förskolebarn. 
 
Kostnader för facklig verksamhet finns förutom centralt också på de enskilda 
rektorsområdena. Kostnaderna för facklig verksamhet har under senaste åren ökat 
trots att antalet anställda har minskat. Vi har påbörjat analysen av de ökade 
kostnaderna och under våren 2010 kommer en arbetsgrupp med personalspecialister 
samt förhandlingschefen att arbeta med vad som gäller kring facklig tid, så att vi 
bättre kan följa upp kostnader. 
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Investeringar 
Barn- och ungdomsnämndens behov av investeringar för ny- och ombyggnationer är 
stort. 
För att erbjuda förskoleplatser på de orter som efterfrågas finns beslut om nya 
förskolor i Jämjö och på Verkö.  
Vidare finns ett stort behov av renoveringar och anpassningar i nämndens 
skollokaler. Här kan nämnas Tullskolan och Holmsjö skola.  
 
Vidare finns behov av utökade lokalytor för skolorna i Nättraby och i Spandelstorp. 
Sedan tidigare har beslutas om investeringar i Lyckebyområdet som skall realiseras 
under kommande år. 
Ett flertal förskolor och skolor har behov av förbättringsåtgärder för att klara 
myndighetskrav och förändringar så att det är möjligt att kunna arbeta utifrån skollag 
och läroplansmålen. 
 
Varje investering innebär en driftsökningskostnad för förvaltningen. Med det 
budgetutrymme som finns idag och med vetskap om att antalet elever i skolan och 
barn i förskolan under kommande period förväntas öka så finns inte utrymme för 
ökade driftskostnader om inte förvaltningen tillförs utökade driftsmedel. Detta 
innebär att varje ny investering måste finansieras full ut även avseende 
driftskostnader. 
 
INVESTERINGSBUDGET (tkr) Budget Plan Plan Plan 
Barn- och ungdomsnämnden  2009 2010   2011 2012 
 
Nettoinvesteringar  5 400 5 400 5 400 5 400 
 
Investeringar i inventarier  500 500 500 500 
vid förskoleutbyggnad     
 
Övrigt 
Inga avgiftshöjningar planeras. De föräldraavgifter som tas ut inom barnomsorgen är 
lagreglerade genom maxtaxan och kan inte ändras. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och Ungdomsnämnden förslås besluta  

 
att godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2010  
 och planer för 2011-2012.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
______________  
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B Karsvall   2009.290 042 
S Petersson 
A Östberg 
Rapport 
Akten   
   § 78 
   Internbudget 2010 
 
   Förvaltningschef Bodil Karsvall och controller Stefan Petersson presenterar 
   förslaget till internbudget 2010. Förvaltningschefen framför även de fackliga 
   representanternas yrkanden. 

 
Förslaget innehåller en besparing enligt Kommunfullmäktiges förslag motsvarande  
3 miljoner som skall tas från icke obligatorisk verksamhet. Besparingen är fördelad 
på följande sätt: 
 
Sport collage 300,0 tkr Verksamheten fortsätter men bekostas fullt ut  
     av de skolor som väljer att delta. Det gäller både 
     friskolor och kommunala skolor. Detta betraktas 
     som en del av idrottsundervisningen. 
 
AV-centralen 300,0 tkr Förändring i utbudet och minskad transportfrekvens.
         
Öppna förskolan 400,0 tkr Verksamheten koncentreras till Kungsmarken där  
     det idag finns en av kommunens mer uppskattade  
     och lyckade integrationsverksamheter. Här möts  
     föräldrar från hela kommunen och från olika  
     bakgrunder 5 dagar per vecka. Övriga områden har 
     inom ramen för sin ordinarie verksamhet möjlighet 
     att erbjuda olika föräldraaktiviteter.  
 
Fritidshem för  2000,0 tkr Förslaget innebär att enheterna får inget kommun- 
barn vars    bidrag för de barn vars föräldrar är arbetslösa. 
föräldrar är    Barnen erbjuds möjlighet att vara på fritidshemmet 
arbetslösa.    5 tim/vecka och under lovdagar. 
                 
Salsastödet föreslås öka från 25 000 tkr till 30 000 tkr. Förändringen motiveras av 
att nivån på stödet stått stilla länge och utgör nu en av få styrmedel som nämnden har 
för att omfördela mellan områden och enheter. Sedan 2009 omfattas även 
förskolorna av Salsa. De fyra kriterierna är föräldrarnas utbildningsbakgrund, kön, 
utländsk härkomst och försörjningsstöd. 
 
Glesbygdsstödet minskar från 2009 till 1,600 tkr. Förslaget innebär att endast 5 små 
skolor på landsbygd får extra stöd för att klara sitt uppdrag utifrån läroplanen. Dessa 
är Aspö (200,0 tkr), Skrävle (200,0 tkr) Kättilsmåla (400,0 tkr), Torhamn ( 400,0 
tkr), Strömsberg (400,0 tkr). 
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Lokalbidraget har anpassats till ”Lika villkor” och innehåller förutom hyra även 
städkostnader och avskrivningar för inköp av inventarier. Förslaget förutsätter att 
enskilda förskolor och skolor får den kommunala förskolans respektive grundskolans 
genomsnittliga kostnad per barn respektive elev som lokalbidrag. 
 
Stöd till nyanlända infördes 2009 och särskilda riktlinjer för denna verksamhet har 
fastställts. Vi ser fortfarande behov av att särskilt stödja de skolor som har elever 
som är nyanlända. Antalet asylsökande barn minskar medan antalet 
kommunplacerade är något ökande. 
 
Modersmålsstöd införs som en gemensam pott enligt ”Lika villkor”. Det kommer 
att finnas en central rektor som ansvarar för att organisera en så ändamålsenlig 
modersmålsundervisning som möjligt. Även förskolorna skall kunna ge visst 
modersmålsstöd. Stödet är till för alla skolformer.  
 
BSB-pott- barn i behov av särskilt stöd skall om stödbehovet är av extraordinär art 
kunna söka detta från en central pott. Detta är lag reglerat i ” Lika Villkor”. Potten är 
till för barn som inte kan fullfölja sin undervisning om de inte får ett extra 
individuellt stöd. Särskilda riktlinjer för ansökan och beviljande ur potten är 
framtagna. 
 
Reserven är 9,500 tkr vilket motsvarar 1 % av nämndens tilldelade budgetram. 
Reserven föreslås kunna användas för att reglera alla de volymförändringar som inte 
går att beräkna idag. Det kan vara fler elever som kommer till kommunen än vad 
som finns i kommunprognosen. Det kan också gälla utökat antal barn som behöver 
stöd och fler som skall erbjudas modersmålsstöd än beräknat. Det prognostiserade 
antalet friskoleelever är också svårt att fastställa då det finns planer på utökning på 
flera håll. Detta är kostnadsdrivande då det inte går att minska den kommunala 
skolgången i motsvarande grad under pågående budgetår. Kommunprognosen är 
osäkrare än tidigare och inflyttningen har under senare delen av 2009 varit större än 
vad som prognosen visat. Detta avspeglar sig också i vår verksamhet. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta: 
 
1. att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) och 
 därmed också förändringar i resursfördelningsmodell för 2010 
 
2. att godkänna förslag till grundresurs till samtliga verksamheter för 2010 
 
3. att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska 
 justeringar i internbudget och resursfördelningar 
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4. att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per område 

 
5. att ge förvaltningschefen delegation att använda reserven för att täcka 
 kostnader avseende volymförändringar under budgetåret 

 
   Patrik Hansson (S) överlämnar Socialdemokraternas förslag till internbudget och 
   förslag till resursfördelning 2010 samt redogör för densamma. Bilaga 1. 
 
   Richard Jomshof (SD) överlämnar Sverigedemokraternas förslag till internbudget 
   och lämnar en redogörelse. Bilaga 2. 
 
   Yrkanden 
   Johan Elofsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på  
   Socialdemokraternas förslag till internbudget samt avslag på Sverigedemokraternas 
   förslag till internbudget. 
 
   Roland Andréasson (S) och Åsa Gyberg (V) yrkar återremiss. 
    
   Proposition 
   Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. 
   Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
   Votering 
   Votering begärs. 
   Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som yrkar på att ärendet ska 
   avgöras idag röstar ja, den som yrkar återremiss röstar nej. 
   Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius (M), 
   Patrik Magnusson (M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C), Thomas Brindefalk- 
   Knutsson (KD), Ola Svensson (SD). 
   Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andréasson 
   (S), Lisbeth Bengtsson (S), Siv Holmberg (S), Helene Gustafsson (S), Faraj Abu Iseifan 
   (S). 
   Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att ärendet ska 
   avgöras idag. 
 
   Proposition 
   Ordförande ställer proposition på motförslagen och finner att Barn- och ungdoms- 
   nämnden beslutar att Socialdemokraternas förslag till internbudget 2010 blir motförslag 
   till tjänstemannaförslaget. 
 
   Ordförande ställer tjänstemannaförslaget mot Socialdemokraternas förslag och finner 
   att barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta tjänstemannaförslaget. 
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   Votering 
   Votering begärs. 
   Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller tjänstemanna- 
   förslaget röstar ja, den som bifaller Socialdemokraternas motförslag röstar nej. 
   Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius (M), 
   Patrik Magnusson (M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C), Thomas Brindefalk- 
   Knutsson (KD).  
   Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andréasson 
   (S), Lisbeth Bengtsson (S), Siv Holmberg (S), Helene Gustafsson (S), Faraj Abu Iseifan 
   (S), Ola Svensson (SD). 
   Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 8 nej-röster att bifalla 
   Socialdemokraternas förslag till internbudget 2010. 
 
   Ajournering 
   Sammanträdet ajourneras 10 minuter. 
 
   Tilläggsyrkanden 
   Pernilla Persson (C) yrkar som tillägg 
   att   omfördela 1,4 Mkr från reserven till glesbygdsstöd som sammanlagt då får 3 Mkr. 
 
   Patrik Hansson (S) lämnar följande tilläggsyrkande 
   att  Barn- och ungdomsnämnden ska följa den av kommunfullmäktige beslutade 
    jämställdhetsplanen även när det gäller rätten till heltid och möjlighet till 
    deltid. 
 
   Proposition 
   Ordförande ställer bifall mot avslag till Pernilla Perssons tilläggsyrkande och finner 
   att Barn- och ungdomsnämnden beslutat avslå tilläggsyrkandet. 
 
   Votering 
   Votering begärs. 
   Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller Pernilla Perssons 
   tilläggsyrkande röstar ja, den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej. 
   Följande röstar ja: Pernilla Persson (C) och Ola Svensson (KD). 
   Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Patrik Hansson (S), 
   Birgitta Gamelius (M), Patrik Magnusson (M), Anna Ekström (FP), Thomas Brindefalk- 
   Knutsson (KD), Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson 
   (S), Siv Holmberg (S), Helene Gustafsson (S) och Faraj Abu Iseifan (S). 
   Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 2 ja-röster och 13 nej-röster att avslå  
   Pernilla Perssons tilläggsyrkande. 
       
   Proposition 
   Ordförande ställer bifall mot avslag till Patrik Hanssons tilläggsyrkande och finner  
   att Barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsyrkandet. 
 
    



   
  
  2 december 2009  19 
 
 
 
   forts § 78 
    
   Votering 
   Votering begärs. 
   Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller Patrik Hanssons 
   tilläggsyrkande röstar ja, den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej. 
   Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Thomas Brindefalk-Knutsson (KD), Eva-Britt 
   Dahlström (S), Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Siv Holmberg (S),  
   Helene Gustafsson (S), Faraj Abu Iseifan (S) samt Ola Svensson (SD) 
   Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius  
   (M), Patrik Magnusson (M), Anna Ekström (FP) samt Pernilla Persson (C). 
   Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster att bifalla 
   Patrik Hanssons tilläggsyrkande. 
 
   Beslut 
   Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat 
 

1.  att godkänna socialdemokraternas förslag till internbudget 
 

 2.  att godkänna förslag till grundresurs (efter justeringar i enlighet med s-
 förslaget till internbudget) 

 
 3.  att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska   

  justeringar i internbudget och resursfördelningar 
 
 4.  att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per område 
 
 5.  att barn- och ungdomsnämnden upplöser reserven i separata beslut 
  
  6.  att barn- och ungdomsnämnden ska följa den av kommunfullmäktige 

 beslutade jämställdhetsplanen även när det gäller rätten till heltid och 
 möjlighet till deltid. 

 
 Ett förtydligande av socialdemokraternas internbudget 2010 innebär att de föreslagna 

besparingarna i tjänstemannaförslaget ska genomföras, förutom  punkterna öppna 
förskolan och fritidshem för barn vars föräldrar är arbetslösa. 

 Ytterligare 1 Mkr tillförs fritishemmen som kvalitetsförstärkning. 
 

Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius (M), Patrik Magnusson 
(M), Anna Ekström samt Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) reserverar sig till förmån 
för tjänstemannaförslaget. 
 
Pernilla Persson (C) reserverar sig mot socialdemokraternas förslag till budget. 
Pengar tas från skolan, framförallt glesbygdsskolorna för att istället satsas på  
fritidshemmen. Pernilla reserverar sig även till förmån för eget tilläggsförslag  
angående extra satsning på glesbygdsskolorna med 1,4 Mkr. 
______________ 
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B Karlsson Flood  2008.53 291   
Berörda rektorer       
Akten 
 
    
   § 79 
   Redovisning av utredning gällande Tullskolan och Wämöskolan 
 
   Bakgrund 

Då Tullskolan till och från under en längre tid haft anmärkningar i byggnaden på 
ventilation, fukt i suterrängplan, bristfälliga hygienutrymmen, krav på ökad 
tillgänglighet samt en bekymmersam trafiksituation utanför skolan och inne på 
skolgården gav Barn- och ungdomsnämndens ordförande direktiv till Barn- och 
ungdomsförvaltningen att påbörja ett utredningsuppdrag rörande Tullens 
verksamheter. Utredningen skulle belysa tre ingångar.  
1. Tullens verksamheter skulle vara kvar i befintliga lokaler 
2. Tullens verksamheter skulle flyttas till Wämöskolan  
3. Tullens verksamheter skulle etableras på ett nytt ställe inom området 
 
Under våren 2009 har en av kommunledningen tillsatt politikergrupp kallad 
genomförandegruppen följt arbetet och beslutat om fortsatt utredningsuppdrag. 
Det första som konstaterades var att det inte gick att finna någon annan 
etableringstomt inom området och då togs beslutet att ta fram två tydliga alternativ 
som skulle kostnadsberäknas.  
Tekniska förvaltningen fick uppdraget att göra detta och kostnaden fick maximalt 
uppgå till 100,0tkr och skulle bekostas av Barn- och ungdomsförvaltningen. 
Tekniska förvaltningen har anlitat Projektbyggarna för detta uppdrag. I 
projektgruppen har ingått representanter från tekniska förvaltningen och från barn- 
och ungdomsförvaltningen. Projektbyggarna fick fram till oktober månads utgång för 
att genomföra sitt uppdrag. Förutsättningarna var att 70 % av eleverna i upptagnings- 
området väljer det framtida alternativet. 
 
Förutsättningarna för uppdraget var att lämna kalkylunderlag avseende byggåtgärder 
för två olika alternativ.  
 
Alternativ 1 
Tullen/Wämö F-9 och Kajutans förskola 
 
• Åk F-3 med fritidshem på Tullskolan fullt utbyggd 2 paralleller med ca 160 elever. 
• Åk 4-9 med fritidsklubb på Wämöskolan. 2 paralleller åk 4-5 samt 3 paralleller 
 åk 6-9 med ca 390 elever. 
• Kajutans förskola flyttas från nuvarande lokaler in i Tullskolan 
• Lokalerna utformas flexibelt  
• Utemiljön anpassas för att passa både förskolebarn och skolbarn 
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Alternativ 2 
Wämöskolan F-9 skola 
 
• Wämöskolan renoveras och byggs ut för att möta kraven på en F-9 skola med 
 fritidshem för F-6 
• Fullt utbyggd 2 paralleller F-5 och 3 paralleller 6-9 med ca 540 elever 
• Skolgårdsmiljön anpassas för åk F-5 
• Tullskolan avvecklas som skola. Lokalerna kan säljas eller hyras ut för annan 
 verksamhet. 
• Kajutans förskola berörs inte av någon förändring 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Beräknad investering: Alternativ 1: 33 miljoner kr, alternativ 2: 39 miljoner kr. 
Hyreskostnader beräknas till Alternativ 1: 8 435 000 kr, alternativ 2 : 8 193 000 kr. 
I båda alternativen ingår byte av värme och ventilationssystem på Wämöskolan 
 
Möjlig tidplan 
Alternativ 1 
Tullskolans renoveras och alla elever flyttar tillbaka till Tullskolan. Renoveringen av 
Wämöskolan kan då avvaktas med tills elevtrycket blir tillräckligt stort. 
Skolskjutskostnader tillkommer under renoveringstiden 
Alternativ 2 
Wämöskolan renoveras och evakuering under byggtiden kan bli aktuellt. 
Skolskjutskostnader kan då uppstå. 
Tullskolan kan användas för några klasser under byggtiden men inte alla 
 
Fortsatt verksamhet i Tullskolans lokaler är inte möjligt till nästa läsår. 
 
Konsekvens om inget av alternativen blir av 
Tullen avyttras som skola och eleverna är kvar under VT-10. Ska alla eleverna vara 
kvar behövs det göras tillfälliga åtgärder i lokalerna med rumsaggregat i samtliga 
klassrum som används. Alternativt flyttas år 5 till Wämöskolan redan nu eftersom de 
förväntas gå dit till kommande läsår. 
Eleverna flyttas över till andra befintliga kommunala skolor från lå 10/11. 
Upptagningsområdet anpassas till dessa förhållande och eleverna erbjuds skolskjuts 
till annan kommunal skola. Möjliga kommunala skolor är Rosenfeldt och Saltö.  
 
Förvaltningsledningen har träffat Tullskolans skolråd vid ett par tillfällen där de 
har lämnat sina synpunkter. 
 

   Projektbyggarna är inbjudna för att presentera sin utredning gällande Tullskolan 
och Wämöskolan. Nämndens ledamöter får även tillfälle att ställa frågor kring 
utredningen. 
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Nämnden tackar Projektbyggarna för föredragningen och Johan Elofsson (M) tackar 
förvaltningens tjänstemän för det arbete som de lagt ner på utredningen. 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (V) frågar om det finns något tredje alternativ där Tullskolan 
läggs ner och eleverna flyttar till befintliga skolor på Trossö med omnejd? 
 
Flertalet av Barn- och ungdomsnämndens ledamöter tycker att det tredje alternativ 
bör finnas med i utredningen. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen överlämnar härmed utredningen, gällande  
Tullskolan och Wämöskolan, till barn- och ungdomsnämnden för vidare  
behandling och beslut. 
_____________ 
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Kommunfullmäktige 2009.88 623 
C-U Persson    
Akten    
    
 
   § 80 
   Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola 
 

Fullmäktige återremitterade ovanstående ärende den 24 september 2009, § 176, för att 
utreda de ekonomiska konsekvenserna om förslaget genomförs. 
 
Bakgrund 
Ärendet behandlades i Barn- och ungdomsnämnden den 22 april 2009, § 27. 
Jens-Olof Lindh, Tjurkö, föreslår att upptagningsområdet för Sturkö skola utökas till 
att omfatta Senoren, Ramdala och Trummenäs. Idag tillhör dessa områden Ramdala 
skolas upptagningsområde.  
Förslagsställaren menar också att kostnadsfri skolskjuts skall erbjudas dessa elever 
om de väljer Sturkö skola. 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i april att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå  
medborgarförslaget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens bedömning är att skolskjutskostnaden ökar med 100.000 kronor per år 
om upptagningsområdet utökas. Bedömningen bygger på att morgonbussen via 
BergkvaraBuss förlängs och börjar plocka upp barn från Trummenäs samt att två 
taxiturer sätts in varje eftermiddag för att köra hem barn mot Ramdalaområdet.. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås 
 
att     lämna ovanstående redovisning till kommunfullmäktige kring 
 medborgarförslaget. 
 

   Beslut 
   Barn-och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
   _____________ 
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Tant Grön AB  2009.253 630 
S Ohlsson 
A Ottosson 
Akten 
 
   § 81 
   Ansökan om etablering av förskola Skärva – Tant Grön 
 

Tant Grön AB ansöker om godkännande för att bedriva enskild förskola på Stora 
Vörta i Nättraby. Sedan tidigare bedriver Tant Grön AB enskilda förskolor i 
Kättilsmåla, på Skärva och på Campus Blå Port. Planerad start för förskolan på Stora 
Vörta är hösten 2010 och antal platser beräknas bli 80.  
 
Skollagen 
Från 1 juli 2009 gäller ändring i skollagen, som innebär att förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs 
av t ex ett bolag eller en förening eller en enskild individ ska efter ansökan 
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god 
kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i skollagens 2a kap.3 §.  
 
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om 
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller 
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §) 
 
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att 
huvudmannen har rätt till bidrag om 
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig 
 verksamhet enligt 6, 6a, 6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det 
 skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta 
 emot för den enskilda verksamheten. 
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i 
 kommunen, och 
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §) 
 
Sammanfattning av ansökan 
Kvalitet och säkerhet 
Förskolan på Stora Vörta ska bedrivas i enlighet med skolplanen, läroplanen för 
förskolan, kommunens skolplan och kommunens regler och tillämpningsföreskrifter.  
 
Olika familjeaktiviteter ska bidra till att skapa en positiv stämning mellan personal, 
barn och föräldrar. Utvecklingssamtal ska erbjudas varje termin. Tant Grön AB har 
ett miljö-, fritids- och förskoleråd där föräldrar har möjlighet att vara med. Protokoll 
från mötena finns på avdelningarna och är tillgängliga för alla. 
 
Brand-, kris och katastrofplaner finns upprättade och tillgängliga på varje avdelning. 
Planerna revideras årligen av personal och ledning tillsammans. 
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Förskolans mat ska tillagas av kock i företagets eget kök på Tant Grön Skärva. 
Användning av halvfabrikat undviks och maten tillagas från grunden med rena 
råvaror. Maten är kravmärkt och tillagas av ekologiskt framtagna produkter så långt 
det är möjligt. Särskild kost serveras till de barn som behöver sådan. 
 
Tant Grön AB har anställd personal som städar alla lokaler efter uppgjort schema. 
 
Förskolan ska, utifrån ramtiden måndag tom fredag 06.00 – 18.00, anpassa 
öppethållandet till barngruppens behov. 
 
Föräldraavgiften ska följa maxtaxan. 
 
Skollagens krav (2a kap 3§) 
I ansökan beskrivs hur förskolan ska arbeta enligt de kvalitetskrav och efter den 
modell för verksamhetsbeskrivning som barn- och ungdomsnämnden fastställt.  
 
Inriktningen för Tant Gröns samtliga verksamheter är Miljö, Natur och Musik. 
Barnen ska erbjudas en trygg, inspirerande och utvecklande tillvaro där de lär sig 
värna om miljön och om varandra. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet 
framför allt när det gäller värdegrunden och praktisk användning av teoretiska 
kunskaper. 
 
Tant Grön Stora Vörta ska drivas av Tant Grön AB. I företagets ledning sitter VD, 
pedagogiska ledare och representanter för arbetslagen. Strävan är att anställa 
personal med högskoleutbildning inriktad mot rätt åldergrupp. Fortbildning av 
personalen sker både internt och externt. Genom medarbetarsamtal kartläggs och 
analyseras personalens behov och intressen för att adekvat fortbildning ska kunna 
erbjudas.  
Tant Grön AB ska hyra lokaler av Ryttarliden AB som ska bygga förskolan på Stora 
Vörta i Skärva By. Bygglov har varit beviljat sedan en tid tillbaka.  
 
Bedömning av ansökan 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för Tant Grön AB:s ansökan, 
som bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen 
samt de kvalitetskrav som barn- och ungdomsnämnden fastställt. (Skollagen 2a kap 
13 §) 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
1. att  ge Tant Grön AB godkännande för att bedriva förskola på Stora Vörta samt 
 
2. att  bevilja bidrag till verksamheten fastställda av barn- och ungdomsnämnden  
    enligt  ”Offentliga bidrag på lika villkor” (prop.2008/09:171) att utbetalas  
    tidigast från  och  med den 1 oktober 2010. 
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Beslut 

   Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

1. att  ge Tant Grön AB godkännande för att bedriva förskola på Stora Vörta samt 
 
2. att  bevilja bidrag till verksamheten fastställda av barn- och ungdomsnämnden  
    enligt  ”Offentliga bidrag på lika villkor” (prop.2008/09:171) att utbetalas  
    tidigast från  och  med den 1 oktober 2010.  
 
Förtydligande: Offentliga bidrag på lika villkor är från och med den 10 juni 2009 
en lagtext.    

   _______________ 
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Berörda enskilda förskolor 2009.268 042 
S Ohlsson 
S Petersson   
Akten 
 
   § 82 
   Lokalkostnader för enskilda förskolor   

 
Vid dagens sammanträde överlämnar ordförande ett förslag till ny skrivelse daterad 
den 2 december 2009 som innehåller tre att-satser: 
 
1. att     bevilja ett extra bidrag under 2010 för att kompensera förändringar av  
 lokalbidrag för Bastasjö förskola AB, Tant Grön Kättilsmåla och      
 Tant Grön Skärfva.       
 
Förutsättningen för bidraget är att kontrakterat antal platser förblir detsamma under 
hela året samt att verifierade underlag för företagens befintliga kostnader per 
15 oktober 2009 redovisas. 
 
2. att    ej bevilja extra bidrag för Tant Grön Karlskrona och Skärgårdens 
 Montessoriförskola. 
 
3. att bidragets omfattning beslutas efter att befintliga kostnader finns fullt  
 redovisade. 
 
Tjänstemannaförslaget tas därmed tillbaka. 
 
Med anledning av ändrad lagstiftning gällande lokalkostnadsbidrag till enskilda 
förskolor har förutsättningarna för hur kostnaderna för lokalerna täcks förändras. 
Fram till nu har enskilda förskolor erhållit faktisk kostnad för sina lokaler och ett 
momspåslag om 18 %. 
 
Det som nu gäller från och med den 1 januari 2010 är att bidraget för lokaler skall 
motsvara kommunens genomsnittliga kostnad samt 3 % administration och 6 % 
moms. I lokalbidraget skall också ingå städkostnader och avskrivningar för 
inventarier. 
 
Vid beräkningar över hur detta påverkar kommunens enskilda förskoleföretag visar 
det sig att det kommer att ske en omfördelning av lokalkostnaderna från några med 
högre kostnad till några med lägre kostnad. Total kommer förvaltningens budget för 
lokalkostnader för enskild verksamhet att öka då det tillförs ett administrationspåslag 
om 3 % och dessutom har hyresnivån för de kommunala lokalerna som ligger till 
grund för genomsnittlig kostnad ökat något. 
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Det har till förvaltningen inkommit ansökan om att få en högre kostnadstäckning till 
motsvarande faktiskt kostnad från fem förskolor, dessa är: 
Bastasjö förskola AB, Tant Grön Kättilsmåla, Tant Grön Skärfva, Tant Grön 
Karlskrona och Skärgårdens Montessoriförskola. 
 
För att kunna klara av en övergång från ett bidragssystem till ett annat och kunna 
anpassa verksamheten utifrån det som nu är gällande så föreslås att kompensation för 
minskat lokalbidrag skall ges under begränsad tid.  
Kompensationen föreslås bygga på skillnaden mellan det lokalbidrag som skall 
lämnas enligt lagstiftningen (kommunens genomsnittliga kostnad/plats inkl städ, 
avskrivningar samt tillägg på administration 3 % och moms 6% ) och den kostnad 
som företagen har. 
De förskolor som föreslås kompenseras är de som har verksamheter i nyproducerade 
lokaler och som startat under de senaste åren. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till förslaget daterat den 2 december 2009. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
1. att     bevilja ett extra bidrag under 2010 för att kompensera förändringar av  
 lokalbidrag för Bastasjö förskola AB, Tant Grön Kättilsmåla och      
 Tant Grön Skärfva.       
 Förutsättningen för bidraget är att kontrakterat antal platser förblir 
 detsamma under hela året samt att verifierade underlag för företagens 
 befintliga kostnader per 15 oktober 2009 redovisas. 
 
2. att    ej bevilja extra bidrag för Tant Grön Karlskrona och Skärgårdens 
 Montessoriförskola. 
 
3. att bidragets omfattning beslutas efter att befintliga kostnader finns fullt  
 redovisade. 
 
Patrik Hansson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andréasson (S), Lisbeth 
Bengtsson (S), Siv Holmberg (S), Helene Gustafsson (S) ,Faraj Abu Iseifan (S) 
samt Ola Svensson (SD) deltar inte i beslutet. 
________________ 
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Akten   2009.291 009 
 
 
 
 
   § 83  
   Regler och anvisningar vid verksamhetsbesök i Barn- och ungdomsförvaltningen 
 

Kommunikation mellan personal/barn/elever/föräldrar i Barn- och ungdoms-
förvaltningens verksamheter och Barn- och ungdomsnämndens ledamöter är av 
betydelse för alla parter. En god bild av verksamheten underlättar beslutsfattande i 
nämnden. Möten mellan parterna förstärker den demokratiska processen. 
 
Under ett antal år har nämnden haft ett system med så kallade kontaktpolitiker senast 
reglerat i rutiner för ”kontaktpolitiker” i Barn- och ungdomsnämnden den 29 februari 
2007,  § 48. 
 
Erfarenheter visar att dessa rutiner inte längre är framgångsrika. Systemet med 
kontaktpolitiker föreslås därför avslutas. 
 
Möjligheterna för ledamöter att göra besök i verksamheterna ska finnas kvar under 
mer fria former. 
 
Regler för besök och ersättningar är oförändrade enligt nedan: 
 
Två dagar per läsår får användas för besök i verksamheter med samma 
ersättningsrutiner som gäller vid nämndssammanträden (reseräkning, arvode och 
förlorad arbetsinkomst). 
Med två arbetsdagar avses 16 klocktimmar exklusive restid. Timmarna får tas ut vid 
olika tillfällen. 
 
Finns önskemål om ytterligare närvaro utöver de två dagarna med ersättning kan 
undantag göras efter samråd med gruppledare och ordförande.  
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  avsluta systemet med kontaktpolitiker i Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
______________ 
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   § 84 
   Delegationsärenden 
  
   Beslut om lönetillägg för utökat ekonomiskt ansvar  2009.1 024   
   för Jämjö förskolor under  tiden 1 januari till och med  
   den 31 mars 2010. 
 
   Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare för  2009.1 024 
   NTA-projektet under tiden 1 juli till och med den  
   20 december 2009. 
 
   Beslut om lönetillägg för uppdrag som modersmåls- 2009.1 024 
   utvecklare under tiden 18 juni till och med den  
   20 december 2009 
    
   Beviljad ledighet för pojke år 7 i västra skolområdet  2009.6035 609 
   Nättraby, under tiden 8-19 februari 2010. 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 1 i västra skolområdet, 2009.6036 609 
   Nättraby, under tiden 11-26 mars 2010 
 
   Beslut om särskild undervisningsgrupp för pojke år 9 
   i västra skolområdet, Nättraby, från och med  
   den 24 augusti 2009 
 
   Beslut om särskild undervisningsgrupp för pojke år 4 
   i västra skolområdet, Nättraby, från och med  
   den 16 oktober 2009 
 
   Beviljad ledighet för pojke år 6 i västra skolområdet,  
   Nättraby, under tiden 25 november 2009 till och med 
   den 5 januari 2010 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 7 i västra skolområdet,  
   Nättraby, under tiden 25 november 2009 till och med 
   den 5 januari 2010 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Jämjö 2009.4127 
   skolområde från och med den 9 november 2009  
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 8 i Jämjö  
   skolområde från och med den 9 november 2009  
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   Beviljad ledighet för flicka år 6 i Rödeby skolområde 2009.5099 606 
   under tiden 11-27 januari 2010. 
 
   Beviljat entledigande från tjänst som lärare på Rödeby- 2009.5107 023 
   skolan från och med den 1 februari 2010. 
 
   Beslut om byte av skola för pojke i särskolan från och 2009/8039 
   med den 2 november 2009 
 
   Inskrivning av pojke i särskolan från och med den  2009/8002 
   2 november 2009. 
 
   Inskrivning av flicka i särskolan från och med den  2009/8038 
   2 november 2009. 
 
   Beslut 
   Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
   Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
   ____________ 
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§ 85 
 Meddelanden 
 

 Kommunfullmäktige 2007.384 611 
  § 197 
  Investering i nya inventarier till Vedebyskolan 
 
 Kommunfullmäktige 2008.346 042 
  § 198 
  Delårsrapport per den 31 augusti 2009 
 
 Kommunfullmäktige 2009.101 004 
  § 201 
  Balansförteckning över obesvarade motioner 
  och medborgarförslag den 1 september 2009  
 
 Kommunfullmäktige 2008.17 026 
  § 202 
  Handlingsplan mot våld i nära relationer 
 
 Kommunfullmäktige 2009.130 626 
  § 205 
  Svar på motion om sommarfritids 
  
 
 Kommunfullmäktige 2009.131 626 
  § 206 
  Svar på motion om att utveckla fritids- 
  verksamheten under skolloven 
 
 Kommunstyrelsen 2009.232 290 
  § 276 
  Projekteringstillstånd för utökade förskole- 
  lokaler på Verkö 
  
 Kommunstyrelsen 2009.139 106 
  § 278 
  Redovisning av inkomna yttranden över 
  SCB:s medborgarundersökning 2008 
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 Kommunstyrelsen 2008.348 040 
  § 287 
  Anvisningar för uppföljning 2010 
 
 Kommunstyrelsen 2009.270 041 
  § 301 
  Införande av inköpsstopp i Karlskrona   
  kommun  
 
 Tekniska nämnden 2009.232 290 
  § 125 
  Projekteringstillstånd för utökande  
  förskolelokaler på Verkö 
 
 Tekniska nämnden 2007.384 611 
  § 141 
  Projekteringstillstånd gällande förnyelse/ 
  ombyggnad av Vedebyskolan 
 
 Länsrätten i Blekinge län 2008.233 042 
  Dom 
  Laglighetsprövning enligt 10 kap.   
  kommunallagen (1991:900), KL 
 
 Räddningstjänsten 2009.273 290 
 Östra Blekinge Tillsynsprotokoll Förskola Lanternan, Hästö 
 
 Telenor Arena Karlskrona 2009.282 291 
  Sport College 2010-2012 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.290 214 
  Angående detaljplan för Gullbernahult 31,  
  Västra delen, Karlskrona kommun 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.225 214 
  Angående detaljplan för Spårvägen 9, 
  Gräsvik, Karlskrona kommun 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.233 212 
  Angående vindkraftsstrategi för Karlskrona 
  kommun 
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 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.252 214 
  Angående detaljplan för Säby 4:14,   
  Trummenäs, Karlskrona kommun 
 
 Föräldrar Öppna förskolan Trossö 2009.275 609 
  Namnunderskrifter från föräldrar med  
  budskapet ”Vi vill ha Trossö Öppna   
  Förskola kvar!” 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen 
 tas till protokollet. 
 _______________ 
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 § 86 
 Kurser och konferenser 
 
Eftersom det råder inköpsstopp får ingen kompetensutveckling göras. 
 ------------------ 
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§ 87 
Övrigt 
 
1. Rödebyskolan/Strömsberg F-5 och 6-9 
  Ola Svensson (SD) frågar om hur beslutet ser ut för de elever som blir   
  6:or till hösten i Rödeby skolområde och då speciellt de som går i skolan på 
  Strömsberg. Ska dessa elever flyttas ner till Rödebyskolan? 
  Ordföranden svarar. 
   
2. Vårdnadsbidrag 
  Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) undrar om förvaltningen har påbörjat  
  utredningen av vårdnadsbidrag.  
  Förvaltningschefen svarar. 
 
3. Julhälsning 
  Ordföranden önskar nämndens ledamöter och förvaltningens personal en Trevlig 
  Jul och Ett Gott Nytt 2010. 
_______________ 
  


