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Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Freden 
 onsdagen den 26 mars 2014 kl 08.30 – 11.50 
 
    
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP)  
 1:e v ord Nicklas Platow (-)           
 2:e v ordf Chatarina Holmberg (S)  

Ledamöter  Roland Andréasson (S) fr o m § 12c             
 Helene Gustafsson (S) 
 Shirin Sahebjamee (S) fr o m § 12c  
 Emma Stjernlöf (M) 
 Eva Ottosson (M) 
 Morgan Kullberg (M) 
 Christopher Larsson (SD)   
 Peter Christensen (FP)      
 Pernilla Persson (C)    
 Åsa Gyberg Karlsson (V)    

       
Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)  
  Johan Ekström (S) §12a-b  
  Inga-Britt Karlsson (S) §12a-b 
                     
            
Närvarande ersättare Johan Ekström (S)  
  Inga-Britt Karlsson (S) 
  Sonny Bengtsson (S) 
  Emina Cejvan (M) 
  Patrik Stjernlöf (M)  
  Charlotta Antman (SD)      
  Anders Lundberg (MP)  
  Bengt Jönsson (-)     
    
    
Tjänstemän Maria Persson, förvaltningschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef   
 Peter Arkeklint, controller 
 Marina Eriksson, kvalitetscontroller 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Helen Allevang, vik verksamhetschef förskola 
 Anna Holmberg, processledare 
   Jenny Althini, processledare 

 Camilla Erlandsson, kommunikatör 
 Eva Axelsson, förskolechef  
 Ann-Sofie Jonsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera           Chatarina Holmberg (S)          
  
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen  
  den 31 mars 2014 
  
Justerade paragrafer §§ 12-18        
 
Underskrifter    Sekreterare   ______________________________________ 
  
                             Ordförande  _______________________________________ 
                            
                            Justerare__________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 31 mars 2014. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Ann-Sofie Jonsson 
Nämndsekreterare 
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§ 12 
Aktuell information  
 
a Attitydundersökning grundsärskola 2013  
 Kvalitetscontroller Marina Eriksson redovisar resultatet av 
 attitydundersökningen i grundsärskolan 2013. 
 Ledamöter ställer frågor. Kvalitetscontroller Marina Eriksson svarar. 
  

Informationen tas till protokollet. 
____________ 

  
 
b PRIO – för att varaktigt lyfta kunskapsresultaten i den svenska 
 skolan     

 Processledare Anna Holmberg och Jenny Althini presenterar PRIO-
 projektet. PRIO står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation 
 och är ett projekt som sedan januari 2012 drivs av Sveriges Kommuner 
 och Landsting  och Stockholms stad. Karlskrona är den 19 kommunen 
 som deltar i projektet. 
 
 Ordförande och ledamöter tackar för en bra presentation. 

 
Informationen tas till protokollet. 
____________ 

    
 
c      SPIRA – på gång 
 Kommunikatör Camilla Erlandsson presenterar det pågående arbetet 
 med att stärka varumärket Karlskronas kommunala förskola och skola. 
 Det har tagits fram en gemensam grafisk identitet för förskola och 
 skola och i början av maj kommer Magasin Spira att skickas ut till 
 kommunens alla hushåll. 
 

Informationen tas till protokollet. 
____________ 

 
 
d Nuläge volymplanering förskola  
 Vik verksamhetschef förskola Helen Allevang och förskolechef Eva 
 Axelsson redovisar nuläget för volymplaneringen som ligger till grund 
 för framtida eventuella satsningar  
 

Informationen tas till protokollet. 
____________ 
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§ 12 forts 

 
e Planering NKC   
 Förvaltningschef Maria Persson informerar om att Tekniska 
 förvaltningen akut begärt in en skriftlig beställning beträffande arbetet 
 på Läderfabriken. 
 Utifrån delegationsordningen beslutar ordförande att begära förnyat 
 och utökat investeringstillstånd. 
 Patrik Stjernlöf (M) svarar att Tekniska nämnden fattade beslut på 
 ärendet igår, den 25 mars 2014. 
 
 Informationen tas till protokollet. 

____________ 
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Akten BUN.2014.31.610 
A Karlsson 
 
 
   
 § 13 

Svar på motion ”Släpp elevdatorerna fria” 
 
Bakgrund 
I en motion, inkommen den 24 januari 2013 (KS.2013.52.610), från Anna 
Ekström (FP) föreslås att elevdatorer ska undantas från kommunens 
gemensamma IT-samordning. 
 
IT-samordnare Anders Karlsson har besvarat motionen från Barn- och 
ungdomsförvaltningens sida. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att motionen anses vara besvarad 
 
Yrkanden 
Chatarina Holmberg (S) yrkar på återremiss för att förtydliga skrivningarna i 
remissvaret över rektorernas möjligheter, den digitala handlingsplanen och 
planen över utbyggande av det trådlösa nätverken på förskolor och skolor. 
Emma Stjernlöf (M) och Niklas Platow (-) bifaller Chatarina Holmbergs 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs återremissyrkande och 
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller densamma.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen 
 
___________ 
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Akten BUN.2013.198.041 
P Arkeklint 
M Persson 
C Westlund 
  

§ 14 
Budgetuppföljning per februari/personaluppföljning 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljning per 
den 28 februari 2014. 
 
Nettoanslag 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2014 uppgår till 1 048,7 Mnkr. 
 
Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den 28 
februari 2014 uppgår till 191,3 Mnkr, att jämföra med budget om 193,8 Mnkr, 
således en positiv avvikelse mot budget med 2,5 Mnkr. 
 
Kommentar till utfallet 
Utfallet per februari månad avviker positivt mot budget med 2,5 Mnkr. 
Avvikelsen beror till största delen på överskott i förvaltningens centrala 
kostnader. Även om förskolor och skolor totalt sett avviker marginellt mot 
utlagd budget så finns det inom respektive verksamhet stora skillnader. Det 
finns flera enheter som redan i detta tidiga skede av året uppvisar betydande 
negativa avvikelser mellan utfall och budget på framförallt sina 
personalkostnader. 
 
Prognos för 2014 0,0 Mnkr 
Barn- och ungdomsförvaltningen lämnar i dagsläget ingen annan prognos än 
att verksamheten totalt sett kommer kunna bedrivas inom tilldelade ramar för 
2014. 
 
Yrkanden 
Emma Stjernlöf (M) bifaller tjänstemannaförslaget. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att budgetuppföljning per den 28 februari 2014 godkänns och överlämnas 

till kommunstyrelsen 
 
2. att ta informationen om personaluppföljning till dagens protokoll 

 
Tilläggsyrkande 
Chatarina Holmberg (S) yrkar att i fortsättningen ska alla beslutsattsatser 
gällande samma ärende samlas i ett och samma dokument. 
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§ 14 forts 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande och 
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller densamma. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
1. att budgetuppföljning per den 28 februari 2014 godkänns och överlämnas 

till kommunstyrelsen 
 
2. att ta informationen om personaluppföljningen till dagens protokoll 
 
3. att i fortsättningen ska alla beslutsattsatser gällande samma ärende 

samlas i ett och samma dokument 
 

      
___________ 
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 BUN.2014.16.002 
 
  
 
  
 § 15 
 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 

 
Dnr 
 

Ärendemening Skolområde/avdelning  och 
delegat 

 Protokoll från centrala 
samv gr 1402 

Barn- och ungdomskontoret 
Förvaltningschef  
Maria Persson 
 

BUN 
2012.180.212 

Fördjupad 
översiktsplan 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Förvaltningschef 
Maria Persson 
 

BUN 
2014.12.606 

Mottagande av 
barn från annan 
kommun, 10 st 

Barn- och ungdomskontoret 
Förvaltningschef 
Maria Persson 
 

BUN 
2014.77.623 

Beslut gällande 
skolskjuts - 
växelvis boende 

Barn- och ungdomskontoret 
Skolutredare 
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2014.71S.606 

Dispens från 
gällande regler 

Barn- och ungdomskontoret 
Kvalitetscontroller 
Marina Eriksson 
 

BUN 
2014.97S.606 

Dispens från 
gällande regler  
 

Barn- och ungdomskontoret 
Kvalitetscontroller 
Marina Eriksson 
 

BUN 
2014.75S.606 

Dispens från 
gällande regler 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Kvalitetecontroller 
Marina Eriksson 
 

BUN 
2014.72S-
73S.606 

Vårdnadsbidrag 
  
 

Barn- och ungdomskontoret 
Placeringssamordnare 
Ewa-Lott Ottosson 
 

BUN 
2014.81S.606 
 
 
 
 
 
 
 

Vårdnadsbidrag  
 

Barn- och ungdomskontoret 
Placeringssamordnare 
Ewa-Lott Ottosson 
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§ 15 forts 
 
BUN3 
2014.105.606 

 
 
 
 
 
Beslut om 
fritidshemsplacering 
utifrån särskilt behov  
 

 
 
 
 
 
Lyckeby skolområde 
Rektor 
Per-Olof Mattsson 

 
BUN3 
2014.110.606 

 
Anmälan kränkande 
behandling 

 
Lyckeby skolområde 
Rektor 
Per-Olof Mattsson 
 

BUN5 
2011.245S.606 

Uppsägning av plats 
på fritidshem på 
grund av skuld 
 

Rödeby skolområde 
Rektor 
Charlott Swärdh 

 
BUN9 
2013.157S.606 

 
Prövning/särskolan 

 
Kvalitet och utveckling, 
stödteamet 
Leg psykolog/samordn särskolan 
Torun Thern 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och  
delegationsärendena. 
Besluten finns på barn- och ungdomsnämndens kansli. 
_____________ 
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§ 16 
Meddelanden 
 
a) Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2013.479.043 
 Föreläggande – laglighetsprövning enligt 

 kommunallagen 
 
b) Skolverket BUN.2014.103.047 
 Beslutsmeddelande om statsbidrag för personal-

 förstärkning inom elevhälsa år 2014 
 
c) Skolverket BUN.2014.91.047 

  Beslutsmeddelande om statsbidrag för omsorg  
  på obekväm tid 2014 

 
d) Skolinspektionen BUN. 2013.226S.606 
 Beslut – uppföljning av beslut om skolsituationen  
 för en elev vid Rosenfeldtskolan i Karlskrona  
 kommun 
 

 
 

Helen Gustafsson (S) undrar över behovet av ”nattis”. Förvaltningen svarar. 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera om ramarna kring obekväm  
öppettid. 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen 
tas till protokollet. 

____________ 
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§ 17 
Kurser och konferenser 
 
Inga nya kurser eller konferenser. 
 
Ordförande ber Shirin Sahebjamee (S) att till nästa sammanträde förbereda en 
presentation om sin konferens i Sundsvall. 
 
_________ 
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§ 18 
Övrigt 
 
Ny ersättare 
Ordförande hälsar Sonny Bengtsson (S) välkommen som ersättare i barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
Sociala medier 
Åsa Gyberg Karlsson (V) frågar hur barn- och ungdomsförvaltningen ställer sig 
till lojalitetsplikt kontra yttrandefrihet i sociala medier. 
Förvaltningen svarar  att man följer den kommunövergripande policyn.  
 
Rapport från E&Y 
I ett yrkande från förvaltningsövergripande samverkansgruppen har 
arbetssituationen för förskolechefer och rektorer uppmärksammats. 
Förvaltningen kontaktade E&Y som fick i uppdrag att genomföra en 
granskning. Under januari genomfördes intervjuer med berörda, och den 
preliminära rapporten samt förbättringsförslag kommer att redovisas på 
torsdag den 27 mars 2014. Förvaltningen kommer att jobba vidare med de 
föreslagna åtgärderna. 
 
____________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 30 april 2014 
 
§ 19 Aktuell information  

- Tullskolan – förändring i byggplan 

- Regelverk omsorg på natten          

- Lokalplanering Trossö-Wämö 

   -    Tillsättning förskolechefstjänster  

   -    Gemensam bemanning     

- Undervisningslyftet – redovisning forskningsuppgifter 

        § 20 Rosenfeldtskolan – behov av utökade lokaler 

     § 21 Förskola Saltö – ändrat beslut utifrån skolöverenskommelsen 

     § 22 Beslut förskolor 

§ 23 Analys av prognos förskola/skola i budgetuppföljning per februari 2014 

§ 24 Delegationsärenden 

§ 25 Meddelanden 

§ 26 Kurser och konferenser 

§ 27 Övrigt 
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Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Freden 
 onsdagen den 30 april 2014 kl 08.30 – 12.30 
 
    
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP)  
 1:e v ord Nicklas Platow (-)           
 2:e v ordf Chatarina Holmberg (S)  

Ledamöter  Roland Andréasson (S)             
 Helene Gustafsson (S) 
 Bo Svensson (S) 
 Emma Stjernlöf (M) 
 Eva Ottosson (M) 
 Morgan Kullberg (M) 
 Christopher Larsson (SD) t o m 11:20 
 Peter Christensen (FP)      
 Pernilla Persson (C)    
 Åsa Gyberg Karlsson (V)  
 Ann-Louise Trulsson (KD)   

       
Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)   
  Charlotta Antman (SD) fr o m 11:20 
    
                   
            
Närvarande ersättare Johan Ekström (S)  
  Inga-Britt Karlsson (S) 
  Sonny Bengtsson (S) 
  Emina Cejvan (M) 
  Patrik Stjernlöf (M)  
  Charlotta Antman (SD) 
             
    
    
Tjänstemän Maria Persson, förvaltningschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef   
 Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem 
 Peter Arkeklint, controller 
 Ewa-Lott Ottosson, placeringssamordnare 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Helen Allevang, vik verksamhetschef förskola    
 Kerstin Ibstedt-Henningsson, förskolechef  
 Ann-Sofie Jonsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera           Emma Stjernlöf (M)           
  
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen  
  den 6 maj 2014 
  
Justerade paragrafer §§ 19-27        
 
Underskrifter    Sekreterare   ______________________________________ 
  
                             Ordförande  _______________________________________ 
                            
                            Justerare__________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 30 april 2014 
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 6 maj 2014. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Ann-Sofie Jonsson 
Nämndsekreterare 
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§ 19 
Aktuell information  
 
a Tullskolan – förändring i byggplan  
 Förvaltningschef Maria Persson redogör för de uppkomna 
 förändringarna i byggplanen. 
 Det kommer inte att behövas ett nytt investeringsbeslut. 
  

Informationen tas till protokollet. 
____________ 

  
 
b Regelverk omsorg på natten    

 Vik verksamhetschef förskola Helen Allevang och förskolechef Kerstin 
 Ibstedt Henningsson presenterar regelverket för omsorg på natten. Det 
 finns två avdelningar på Torgbackens förskola, med totalt ca 100 barn. 
 Chatarina Holmberg (S) önskar information kring hur stor 
 efterfrågan det finns på barnomsorg kvällstid och om de även har behov 
 helger, geografiskt sett. 

 
Informationen tas till protokollet. 
____________ 

    
 
c      Lokalplanering Trossö-Wämö 
 Vik verksamhetschef förskola Helen Allevang  presenterar arbetet med 
 lokalplaneringen för Trossö-Wämö, samt en eventuell förändring i 
 upptagningsområdet. 
 
 

Informationen tas till protokollet. 
____________ 

 
 
d Tillsättning förskolechefstjänster  
 Verksamhetschef förskola Solvig Ohlsson redovisar för tillsättningen 
 av aktuella förskolechefstjänster 
 

Informationen tas till protokollet. 
____________ 
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§ 19 forts 

 
e Gemensam bemanning 
 Förvaltningschef Maria Persson redovisar projekt ”Gemensam 
 bemanning”. Syftet med projektet är att skapa en organisatoriskt 
 sammanhållen enhet för bokning och bemanning av vikarier i 
 Karlskrona kommun. Berörda förvaltningar är barn- och 
 ungdomsförvaltningen, handikappförvaltningen och äldreförvaltningen. 
 Planerad start för den nya bemanningsenheten är den 1 januari 2015. 
 
 Informationen tas till protokollet. 
 ___________ 
  
 
 
f Undervisningslyftet – redovisning forskningsuppgifter 
 Eftermiddagens tema består i att lärare/pedagoger från 
 Sunnadalskolan, Lyckebyskolan, Verköskolan och Vedebyskolan 
 presenterar sina respektive forskningsprojekt. 

____________ 
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Akten BUN.2011.406.619 
M Fredh 
 
 
   
 § 20 

Rosenfeldtskolan – behov av utökade lokaler 
 

      Rosenfeldtskolan är inför läsåret 2014/2015 i behov av ytterligare   
      lokalutrymme, i form av klassrum, eftersom elevantalet ökar inom skolans  
      upptagningsområde. 
 
      Bakgrund 
      Utifrån Skolöverenskommelsens beslut 2012 har förskola flyttat in i Rosenfeldt- 
      skolans lokaler och en förtätning har skett. Eftersom även eleverna i årskurs 6  
      numera går på skolan och trots att en viss lokalanpassning för detta även har 
      skett, uppstår ytterligare lokalbrist inför  läsåret 2014/2015. Skolan innefattar  
      även särskoleverksamhet, vilken kräver en del specialutrymmen för sin  
      verksamhet. 
 
      Lokalanpassningar 
      Ett nytt förslag till lokallösning presenteras, genom att föreslå att två      
      grupprum  byggs om till ett klassrum. Skolledningen har, i sin        
      verksamhetsplanering inför nästa läsår, gjort bedömningen att detta är möjligt 
      att göra och ändå klara övrig verksamhet. 
 
      Ekonomi/Investerings- och hyreskostnad 
      Enligt offert från Fastighetsavdelningens byggservice, kommer den ovan  
      beskrivna förändringen att kosta 70 tkr. 
 
      Det medför, vid en avskrivning på tio år, en årlig hyresökning med 7 000  
      kronor per år, under denna tioårsperiod. 
 
      Tjänstemannaförslag 
      Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
      1. att hos Tekniska förvaltningen hemställa att ovan angivna    
          lokalanpassningar av Rosenfeldtskolan utföres under sommaruppehållet  
          2014, så att de är klara till läsårsstarten 2014/2015, samt 
 
      2. att hos Tekniska förvaltningen hemställa att investeringskostnaden tas ur  
          fastighetsavdelningens klumpanslag, med en fördelad avskrivning på 10 år 

 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget 
___________ 
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Akten BUN.2011.406.619 
M Fredh 
 
 
  

§ 21 
Förskola Saltö – ändrat beslut utifrån skolöverenskommelsen 
 

      Inledning 
      Skolöverenskommelsen från 2012 innebar bland annat beslut om att förskola 
      skulle knytas till och inrymmas i vissa angivna skolor, däribland Saltöskolan  
      och att kontakt med externa hyresvärdar skulle avvecklas, där det befanns  
      möjligt. 
 
     Bakgrund 
     I tidigare beslut har Barn- och ungdomsnämnden enats om att förskola skulle 
      inrymmas i Rosenfeldtskolan och att skolgård och lokaler på Saltöskolan skulle 
      ses över och förberedas för att om möjligt ta emot förskola om behov uppstod. 
      Skolöverenskommelsen angav samtidigt att eleverna i årskurs 6 åter skulle gå 
      på sina hemskolor. 
 
     Antalet klassrum på skolan räcker precis till för de klassavdelningar som nu  
      finns i varje årskurs, inklusive förskoleklassen. Därtill finns en lokal för   
      textilslöjd, som används en dag i veckan för slöjdundervisning. De övriga  
      veckodagarna fungerar  den som extra sal för matematikundervisning, typ  
      matteverkstad, samt som extra utrymme för mindre grupper. 
 
      Elevprognos 
      Bedömningen om lokalanvändningen gjordes utifrån den elevprognos som  
      gällde 2012 och som visade att elevantalet för Saltöskolan var minskande  
      inom några år, samt att det troligen skulle innebära att skollokaler eventuellt  
      stod outnyttjade  framöver. 
 
      Efter hand har det visat sig att trycket på skolorna på Trossö ökat och då  
      särskilt för Rosenfeldtskolan. Detta har medfört att upptagningsområdet för  
      Saltöskolan har ändrats, så att även eleverna som bor på Björkholmen nu har 
      Saltöskolan som sin hemskola. 
 
      Det ökande trycket på Saltöskolans lokaler, som vi nu bedömer och kan se  
      några år framöver, gör det därför nödvändigt att föreslå en omprövning av det 
      tidigare beslutet utifrån Skolöverenskommelsen 2012. 
  
      Antalet platser på närliggande Saltkråkans förskola kan lösas genom att  
      förskolan endast behöver ta in barn med syskonförtur under nästa   
      verksamhetsår. Noteras kan också här göras att föräldrarna är mest positiva till 
      att deras barn stannar kvar på Saltkråkans förskola, hellre än att de flyttar till  
      Saltöskolan. 
 
     De barn som behöver placeras, kommer att erbjudas platser på andra   
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      § 21 forts 
 
      förskolor på Trossö, enligt ett förslag till utredning som förvaltningen för  
      närvarande arbetar med, avseende kommande förslag till struktur för förskolor 
      och skolor i Trossö/Wämöområdet. 

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta 
 
1. att ompröva beslutet utifrån Skolöverenskommelsen 2012 och  
 
2. att avstå etablering av förskola i Saltöskolans lokaler 
 
Yrkanden 
Chatarina Holmberg (S) lämnar ändringsyrkande gällande attsats 1 
att göra avsteg från Skolöverenskommelsen 2012 vad gäller förskola i 
Saltöskolans lokaler. 
Charlotta Antman (SD) lämnar ändringsyrkande gällande attsats 1 
att göra ett avsteg från Skolöverenskommelsen 2012. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) ändringsyrkande 
mot Charlotta Antmans (SD) ändringsyrkande och finner att nämnden bifaller 
Chatarina Holmbergs (S) ändringsyrkande. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
1. att göra avsteg från Skolöverenskommelsen 2012 vad gäller förskola i 
Saltöskolans lokaler och 
 
2. att avstå etablering av förskola i Saltöskolans lokaler 
 
___________ 
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Akten          BUN.2013.401.004 
M Persson 
 
 
 
§ 22 
  Beslut förskolor 
 
  Förvaltningschef tog den 18 oktober 2013 beslut på delegation att stänga ett  
  antal förskoleavdelningar och pedagogisk omsorg gällande följande enheter: 
 
  Annebo förskola 
  Backabo förskola 
  Gläntans förskola 
  Havgårdens förskola 
  Torskors dagbarnvårdargrupp 
 
  Förvaltningsrätten har prövat ärendet och meddelar i dom den 31 mars 2014 att 
  beslutet ska upphävas. Skäl som anförs är att det strider mot 6 kap 34 § i  
  kommunallagen; nämligen att förvaltningschef inte äger rätt att ta beslut på  
  delegation utifrån det inriktningsbeslut som nämnden bestämt. Det föranleder ett 
  beslut i frågan direkt av nämnden. 
 
  Beslut om nedläggning och skäl till ställningstagande är tidigare kommunicerat till 
  nämnden. Förhållandet kvarstår idag, en minskad efterfrågan på platser samt  
  verkställighet av uppdrag att avveckla små enheter till förmån för utveckling av  
  resurseffektiva enheter med flera avdelningar. Praktiskt förhåller det sig så att  
  barnen i dessa verksamheter fått nya placeringar inför sommar/höst och   
  personalen är omplacerad, samt att hyreskontrakt är uppsagda och   
  återställningsarbeten beställda. Pedagogisk omsorg i Torskors avvecklades vid  
  årsskiftet. 
 
  Tjänstemannaförslag 
  Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
  att stängning av utpekade enheter verkställs 
 
  Yrkanden 
  Chatarina Holmberg (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) lämnar ändringsyrkande 
  att stängning av utpekade enheter verkställs, utom vad gäller Junibacken  
  (Backabo förskola) 
  att Junibacken (Backabo förskola) ska få fortsätta bedriva sin verksamhet 
  
  Emma Stjernlöf (M) och Nicklas Platow (-) yrkar avslag på Chatarina Holmbergs 
  (S) yrkande  
 
  Tilläggsyrkanden 
  Chatarina Holmberg (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) lämnar tilläggsyrkande 
  att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utöka   
  förskoleverksamheten i Backabo eller Mariedal. 
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  §22 forts 
 
  Emma Stjernlöf (M) lämnar tilläggsyrkande 
  att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny   
  ändamålsenlig förskoleenhet på 2-4 avdelningar i det geografiska området kring 
  Backabo.  
 
  Pernilla Persson (C), Ann-Louise Trulsson (KD) och Nicklas Platow (-) yrkar bifall 
  till Emma Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande. 
 
  Propositionsordning 
  Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs yrkande och finner att  
  barn- och ungdomsnämnden avslår densamma. 
 
  Omröstning 
  Omröstning begärs. 
  Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller   
  tjänstemännens förslag röstar ja och den som avslår densamma röstar nej. 
 
  Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (-), Emma Stjernlöf  
  (M), Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Peter Christensen (FP), Pernilla  
  Persson (C) samt Ann-Louise Trulsson (KD). 
  Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andreasson (S), Helene  
  Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Eva Henningsson (S), Charlotta Antman (SD) 
  samt Åsa Gyberg Karlsson (V). 
 
  Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att bifalla 
  tjänstemännens förslag. 
 
  Propositionsordning 
  Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) och Åsa Gyberg  
  Karlssons (V) tilläggsyrkande mot Emma Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande och finner 
  att barn- och ungdomsnämnden avslår Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande. 
 
  Omröstning 
  Omröstning begärs. 
  Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller Chatarina  
  Holmbergs (S) och Åsa Gyberg Karlssons (V) tilläggsyrkande röstar ja och den  
  som bifaller Emma Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande röstar nej. 
 
  Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (S), Roland Andreasson (S), Helene  
  Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Eva Henningsson (S), Charlotta Antman (SD) 
  samt Åsa Gyberg Karlsson (V). 
  Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (-), Emma Stjernlöf 
  (M), Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Peter Christensen (FP), Pernilla  
  Persson (C) samt Ann-Louise Trulsson. 
 
 
 



   
  
  30 april 2014    11 
 
 
 
  § 22 forts 
 
  Barn och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 8 nej-röster att bifalla  
  Emma Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande. 
 
  Beslut 
  Barn- och ungdomsförvaltningen beslutar således  
 
  1. att stängning av utpekade enheter verkställs, samt 
 
  2. att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny   
  ändamålsenlig förskoleenhet på 2-4 avdelningar i det geografiska området kring 
  Backabo. 
 
  _______________ 
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§ 23 
Analys av prognos förskola/skola i budgetuppföljning per 
februari 2014 
 

      Verksamhetschef förskola Solvig Ohlsson och verksamhetschef skola Mats  
      Dahl redovisar analysen av prognosen från budgetuppföljningen per februari  
      2014. 
 
      Förskolans prognos visar ett minus med 3 141 000 kr fördelat på 8 förskole- 
      områden. 
      De orsaker som till största del ligger till grund för resultatet är barn med särskilt  
      stöd, små enheter och brist på barn.  
 
      Grundskolans prognos visar på ett minus med 6 497 000 kr. 
      Grundsärskolans prognos visar på ett minus med 2 031 000 kr. 
      De orsaker som till största del ligger till grund för resultatet är behöv av  
      pedagogiskt stöd, minskad tilldelning utifrån social ekonomiskt index,   
      omvärldsförändringar samt åldersstruktur på små enheter. 
 
 Informationen tas till protokollet. 
  

_______________ 
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          BUN.2014.16.002 
 
  
 
  
 § 24 
 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 

 
Dnr 
 

Ärendemening Skolområde/avdelning  och 
delegat 

 Protokoll från centrala 
samv gr 140320 

Barn- och ungdomskontoret 
Förvaltningschef  
Maria Persson 
 

BUN 
2014.136.619 

Förändring av 
regelverk rörande 
maxtaxa 

Barn- och ungdomskontoret 
Förvaltningschef 
Maria Persson 
 

BUN 
2014.12.606 

Mottagande i förskola 
av barn från annan 
kommun, 9st 

Barn- och ungdomskontoret 
Förvaltningschef 
Maria Persson 
 

BUN 
2013.38.630 

Utökning av platser, 
Villa Myskulla 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Kvalitetscontroller 
Marina Eriksson 
 

BUN 
2014.134.046 

Ansökan om 
fondmedel 

Barn- och ungdomskontoret 
Kvalitetschef 
Anja Eklund 
 

BUN 
2014.25S.609 

Avgiftsbefrielse i 
förskolan 
  
 

Barn- och ungdomskontoret 
Verksamhetschef förskola 
Solvig Ohlsson 
 

BUN 
2011.536.291 

Förslag till beslut. 
Investeringstillstånd 
för utbyggnad NKC 

Barn- och ungdomsnämnden 
Ordförande 
Jan-Olof Petersson 
 

BUN 
2014.22S.606 
2014.75S.606 

Dispens från gällande 
regler och föreskrifter 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Kvalitetscontroller 
Marina Eriksson 
 

BUN 
2014.78S.043 
2014.119S.043 
2014.13S.043 
 
 
 
 

Vårdnadsbidrag Barn- och ungdomskontoret 
Placeringssamordnare 
Ewa-Lott Ottosson 
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§ 8 forts 
 
BUN 
2014.102.623 

 
 
 
 
 
Beslut gällande 
skolskjuts – växelvis 
boende 

 
 
 
 
 
Barn- och ungdomskontoret 
Skolutredare 
Claes-Urban Persson 

 
BUN 
2014.105.623 

 
Beslut gällande 
skolskjuts – växelvis 
boende 

 
Barn- och ungdomskontoret 
Skolutredare 
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2014.122.623 

Beslut gällande 
skolskjuts – växelvis 
boende 

Barn- och ungdomskontoret 
Skolutredare 
Claes-Urban Persson 

 
BUN 
2014.131.623 

 
Beslut gällande  
Skolskjuts – växelvis 
boende 

 
Barn- och ungdomskontoret 
Skolutredare 
Claes-Urban Persson 

 
BUN 
2014.106.623 

 
Beslut gällande   
Skolskjuts – växelvis 
boende 

 
Barn- och ungdomskontoret 
Skolutredare 
Claes-Urban Persson 
 

BUN3 
2014.134S.606 

Fritidsplacering Lyckeby skolområde 
Rektor 
Martin Andersson 

 
BUN3 
2014.50S.606 

 
Fritidsplacering 

 
Lyckeby skolområde 
Rektor 
Per-Olof Mattsson 

 
BUN3 
2014.49S.606 

 
Fritidsplacering 

 
Lyckeby skolområde 
Rektor 
Per-Olof Mattsson 
 

BUN9 
2013.160S.606 

Prövning om en elev 
ska tas emot i 
grundsärskola 

Kvalitet och utveckling, stödteam 
Leg psykolog/samordn särskolan 
Torun Thern 

   
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och 
delegationsärendena. 
Besluten finns på barn- och ungdomsnämndens kansli. 
_____________ 
 

  



   
  
  30 april 2014    15 

 
 
 
 
 
 
 
§ 25 
Meddelanden 
 
a) Kommunfullmäktige § 52 BUN.2014.127.163 
 Förslag till Trygghets- och säkerhetspolicy 
 
b) Kommunstyrelsen § 90 BUN.2013.198.041 
 Kommunstyrelsens fortsatta hantering av de av 

 kommunfullmäktige fastställda målen för 2014 
 
c) KommunstyrelsensAU §24 BUN.2011.536.291 

  Nättrabyskolan 
 
d) Tekniska nämnden § 33 BUN. 2011.536.291 
 Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad  
 av Nättrabyskolan 
 
e) Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2011.503S.606 
 Dom, bidrag enligt skollagen i form av  
 tilläggsbelopp 
 
f) Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2013.334S.606 

  Dom, laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

g)   Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2013.401.004 
  Dom, laglighetsprövning enligt kommunallagen,  
  fråga om delegation till tjänsteman 
 

h) Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2013.401.004 
  Beslut, laglighetsprövning enligt  kommunallagen; 
  nu fråga om avvisning 
 
i) Skolverket BUN.2013.162.047 

 Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar  
 karriärsteg för lärare 2014/2015 
 

j) Skolinspektionen BUN.2012.354S.606 
  Anmälan om skolsituationen för en elev vid   
  Rödebyskolan i Karlskrona kommun 

 
k) Förälder BUN.2013.401.004 

  Nedläggning av förskolor 
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    § 25 forts 
 

l) Elever BUN.2014.14.004 
  Synpunkter på arbetssituationen 

 
  

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

____________ 
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§ 26 
Kurser och konferenser 
 
Informationskväll om mottagande och etablering av nyanlända vuxna och 
ensamkommande barn i Blekinge län. 
Inbjudan från länsstyrelsen, 22 maj kl 18:00-21:00 på Ronneby Brunn  
 
_________ 
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§ 27 
Övrigt 
 
Spira 
Roland Andreasson(S) tackar för nerlagt jobb med att ta fram magasinet. 
Roland är mycket nöjd och tacksam över resultatet. 
 
Förskolors lekplatser 
Pernilla Persson (C) har fått frågan från en representant från Tekniska 
nämnden om hur barn- och ungdomsnämnden ställer sig till att allmänheten 
använder lekplatserna på förskolorna. Det förekommer i dagsläget försök på 
vissa förskolor. Ett problem är ansvarsfördelningen. Frågan hålls öppen. 
 
Mobbning 
Nicklas Platow (-) efterfrågar redovisning av hur förvaltningen jobbar mot 
mobbning. Frågan kommer att tas upp på nästa sammanträde. 
 
____________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 28 maj 2014 
 
§ 28 Aktuell information  

- Aktuell kö-sammanställning förskola 

- Aktuell kö-sammanställning ”nattis”            

- Arbetssätt för att motverka mobbning 

   -    Introduktion för vikarier       

- Redovisning av grundsärskolans verksamhet 

        § 29 Plan för studie- och yrkesvägledning i Karlskrona kommun 

     § 30 Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av samt bidrag till  

      enskild pedagogisk omsorg – Ekbacken, enskild firma 

     § 31 PRIO i budget 

§ 32 Kvalitetskommissionen - återrapportering 

§ 33 Förslag till ändring i delegationsordning 

§ 34 Förslag till beslut avseende tillbyggnad av B-hall vid Vedebyskolan 

§ 35 Förslag till beslut avseende äskande av tilläggsmedel för 2014 

§ 36 Ny förskola Trossö, lokalärende 

§ 37 Google apps for education 

§ 38 Delårsrapport per den 30 april 

§ 39 Delegationsärenden 

§ 40 Meddelanden 

§ 41 Kurser och konferenser 

§ 42 Övrigt 
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Plats och tid  Palanderska Gården, Tegelhuset, Sessionssalen 
 onsdagen den 28 maj 2014 kl 08.30 – 16.10 
 
 Ajournering för lunch  12.00-13.15 
    
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP)  
 1:e v ord Nicklas Platow (-) fr o m 09.35 § 31 föredragning         
 2:e v ordf Chatarina Holmberg (S)  

Ledamöter  Roland Andréasson (S) t o m 15.15 § 37 beslutsärende            
 Helene Gustafsson (S) 
 Shirin Sahebjamee (S) 08.30-12.00 samt 13.50-16.10 
 Emma Stjernlöf (M) 
 Eva Ottosson (M) 
 Morgan Kullberg (M) t o m 13.55 § 30 beslutsärende 
 Christopher Larsson (SD)  
 Peter Christensen (FP)      
 Pernilla Persson (C)    
 Åsa Gyberg Karlsson (V)  
 Ann-Louise Trulsson (KD) t o m 11.55 § 37 föredragning   

       
Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S) t o m 12.00 § 37 föredragning  
  Anna Strömqvist (S) fr o m 13.15 § 38 föredragning 
  Johan Ekström (S) fr o m 16.00 § 39 beslutsärende 
  Emina Cejvan (M) t o m 09.35 § 30 föredragning samt fr o m 13.55 § 31 beslutsärende 

  Patrik Stjernlöf (M) fr o m 11.55 § 38 föredragning 
                         
Närvarande ersättare Anna Strömqvist (S) 
  Johan Ekström (S)  
  Inga-Britt Karlsson (S) 
  Sonny Bengtsson (S) 
  Emina Cejvan (M) 
  Patrik Stjernlöf (M)                    
  Anders Lundberg (MP)     
    
Tjänstemän Maria Persson, förvaltningschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef   
 Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Peter Arkeklint, controller 
 Marina Eriksson, kvalitetscontroller 
 Ewa-Lott Ottosson, placeringssamordnare 
 Helen Allevang, vik verksamhetschef förskola 
 Mats Fredh, lokalsamordnare    
 Anders Karlsson, IT-samordnare 
 Cecilia Westlund, HR-samordnare 
 Malin Nyblom, chef bemanningsteamet 
 Fredrik Jarny, rektor 
 Helen Sollin, rektor  
 Tobias Ekblad, kvalitetschef Utbildningsförvaltningen, inbjuden 

 Eva Karlsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera     Helene Gustafsson (S)        
  
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli onsdagen 
  den 4 juni 2014 
  
Justerade paragrafer §§ 28-42        
 
Underskrifter    Sekreterare   ______________________________________ 
  
                             Ordförande  _______________________________________ 
                            
                            Justerare__________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 28 maj 2014 
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 4 juni 2014. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Ann-Sofie Jonsson 
Nämndsekreterare 
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§ 28 
Aktuell information  
 
a Aktuell kö-sammanställning förskola  
 Verksamhetschef förskola Solvig Ohlsson redovisar aktuell kö-status 
 för förskolan. 
  

Informationen tas till protokollet. 
____________ 

  
b Aktuell kö-sammanställning ”nattis”     

 Placeringssamordnare Ewa-Lott Ottosson redovisar aktuell kö-status för 
 nattis. Ewa-Lott redovisar också det geografiska läget för behov av 
 nattis. 

 
Informationen tas till protokollet. 
____________ 

    
c      Arbetssätt för att motverka mobbning 
 Kurator Gunilla Ingestad, rektor Helen Sollin samt rektor Fredrik Jarny 
 presenterar de arbetssätt som finns för att motverka mobbning. 
 
 Nämndens ledamöter tackar för bra och engagerande föredragningar. 
 

Informationen tas till protokollet. 
____________ 

 
d Introduktion för vikarier  
 Chef bemanningsteamet Malin Nyblom presenterar vilken 
 introduktion som ges till nya vikarier inom barnomsorgen, samt 
 presenterar förslag på nya former av introduktioner.  
 

Informationen tas till protokollet. 
____________ 

 
e Redovisning av grundsärskolans verksamhet   
 Förvaltningschef Maria Persson redovisar grundsärskolans 
 verksamhet samt hur ledningsstrukturen kommer att se ut från HT 14. 
 
 Informationen tas till protokollet. 

____________ 
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Utbildningsförv. BUN.2011.344.610 
M Persson 
Akten 
 
   
 § 29 

Plan för studie- och yrkesvägledning i Karlskrona kommun 
 
Tobias Ekblad, kvalitetschef UF, föredrar ärendet. 
Den 21 juni 2011 fick barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden i 
uppdrag av kommunfullmäktige att införa en sammanhållen väglednings-
organisation. I utredningen inför besluten i respektive nämnd finns följande 
målsättningar: 
 
 * Ge likvärdig vägledningsservice till eleverna på samtliga kommunala       
    grund- och gymnasieskolor 
 * Skapa en jämlik, rättvis arbetsbelastning för vägledarna 
 * Lyfta fram, utveckla och använda professionen inom yrkesgruppen   
    vägledare på ett enhetligt sätt 
 
För att uppnå dessa målsättningar har man i de förarbeten som genomförts 
konstaterat att det är av vikt att en kommunövergripande plan för studie- och 
yrkesvägledning tas fram. Man lyfter också fram att planen bör utformas så att 
även elever, föräldrar, med flera, tydligt kan se intentionerna med 
vägledningen i vår kommun och därmed vad de kan förvänta sig avseende 
denna verksamhet i våra kommunala skolor. 
 
Planen bygger på rådande styrdokument, deltagarnas egna erfarenheter från 
respektive verksamheter, andra kommuners planer för studie-och 
yrkesvägledning samt Skolverkets allmänna råd. 
 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  fastställa framtagen plan för studie- och yrkesvägledning i Karlskrona 
 kommun 
 
 
Tilläggsyrkanden 
Chatarina Holmberg (S) lämnar tilläggsyrkande 
att utvärdering som ska ske 2016 ska redovisas för nämnden 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande och 
finner att nämnden bifaller densamma 
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§ 29 forts 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
1. att fastställa framtagen plan för studie- och yrkesvägledning i Karlskrona 
kommun 
 
2. att utvärdering som ska ske 2016 ska redovisas för nämnden 
___________ 
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Sökanden BUN.2014.92.630 
M Eriksson BUN.2014.93.630 
A Eklund 
Akten 
  

§ 30 
Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av samt bidrag till 
enskild pedagogisk omsorg – Ekbacken, enskild firma 
 
Bakgrund 
Theresia Olausson och Jeanette Andersson ansöker om att få starta enskild 
pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Två separata ansökningar har 
inkommit den 4 mars 2014 men ansökningarna bygger på ett nära samarbete 
mellan de båda sökande, både beträffande verksamhetsinnehåll och lokaler. 
Hembesök i båda hemmen genomfördes den 21 mars 2014. Ansökningarna 
har efter det kompletterats. 
 
De båda sökande är grannar i fristående villor i Ekeryd, ca 6,5 km utanför 
Jämjö. 
 
Sammanfattning av ansökningarna 
Theresias och Jeanettes ansökningar bygger på en gemensam idé för 
verksamheten. Utevistelse är en stor del där både djur och natur spelar en 
viktig roll. 
 
Ansökningarna beskriver kortfattat hur en dag på Ekbacken kan se ut. 
Att möta varje barns eget behov är centralt liksom en trygg vardag som stärker 
självkänslan. 
Ansökningarna har kompletterats med en mycket kortfattad 
likabehandlingsplan och knapphändig beskrivning av hur barn med särskilda 
behov sa mötas. 
 
Vid hembesöket beskrivs viljan att skapa en verksamhet för de barn som 
passar mindre bra i större barngrupper på förskola och fritidshem. 
 
Bedömning av ansökan 
Jeanettes ansökan har fördelen att hemmet inomhusmiljö är 
arbetsmiljömässigt säkerställt. Hon saknar pedagogisk utbildning men har 
färsk erfarenhet genom sin praktik. 
Theresias ansökan har en nackdel i hemmets inomhusmiljö. Hon har lämplig 
utbildning, men bristande aktuell erfarenhet. 
Båda parters ansökningar har brister i utemiljön genom att trafiksäkerheten 
inte är säkerställd. 

      
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att avslå Theresia Olaussons ansökan om godkännande och bidrag till 

enskild pedagogisk omsorg 
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     § 30 forts 
 
     2. att godkänna Jeanette Anderssons ansökan om godkännande och bidrag till 
         enskild pedagogisk omsorg för 5,5 platser under förutsättning att återstående 
         punkter i checklistan säkerställs samt att verksamheten får tillgång till husets 
         övre plan 
 
 
      Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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M Persson          BUN.2013.446.041 
Akten 
 
 

             
§ 31 
PRIO i budget 
 
Möjligheten att ansöka om deltagande i PRIO kom sent under året 
2013 och efter avslutad budgetprocess i BUN. Bedömningen gjordes 
att kostnaden som uppstår skulle kunna hanteras inom nämndens 
ram 2014. 
 
Vid nämndens sammanträde i mars 2014 redogjorde projektets 
processledare för arbetets syfte och inriktning. Av projektplanen 
framgår att styrgruppens vilja är att PRIO implementeras som en 
utvecklingsinsats att på sikt omfatta samtliga skolenheter i 
kommunen. 
 
Mot den bakgrunden vill förvaltningen föreslå nämnden att säkra en 
fortsatt finansiering av PRIO med avsikt att bedriva det som ett 
strategiskt utvecklingsarbete i nämndens skolverksamheter. 
 
Finansieringen innebär att medel avsätts för uppdraget 
processledare motsvarande 1,0 tjänst innevarande år och från och 
med 2015 motsvarande 1,5 tjänst. Uppdraget kan sökas av 
tillsvidareanställd personal och löper under tiden som bestäms för 
PRIO som fortsatt satsning. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 

 1. att  ta reserven i anspråk för att finansiera kostnaden för PRIO 2014 
  (processledare 1,0 tjänst samt utbildningskostnad), summa 750 tkr. 
 
 2. att inriktningen ska vara en fortsatt satsning på PRIO enligt   
  projektplan och med finansiering motsvarande 1,5 tjänst från 2015. 
  
 
  
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget 
 

________________ 
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A Eklund  BUN.2011.406.619 
Akten 
 
 
 
 § 32 
 Kvalitetskommissionen - återrapportering 

 
Ärendet utgår 
 
_____________  
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M Persson  BUN.2014.182.002 
A Eklund 
Akten 
 
 
 § 33 
 Förslag till ändring i delegationsordning 
 

Kvalitetschef Anja Eklund föredrar ärendet. 
Nuvarande delegationsordning behöver kompletteras med två nya punkter. 
 
2.6 Beslut om interkommunal ersättning i förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem. 
Delegat: EkKU – Ekonom/Skolassistent på Kvalitet & Utveckling (ny delegat) 
 
4.5 Anställning av obehörig lärare. 
Delegat: Fch/R 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
1. att godkänna förelagd ändring i delegationsordningen samt 

 
2. att denna ska gälla från och med 1 juni 2014 

 
  
 Tilläggsyrkanden 
 Chatarina Holmberg (S) lämnar tilläggsyrkande 
 att försättsbladet med förkortningar kompletteras med EkKU. 
 
 Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande och 
 finner att nämnden bifaller densamma 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
 1. att godkänna förelagd ändring i delegationsordningen samt 
 
 2. att denna ska gälla från och med 1 juni 2014. 
 
 3. att försättsbladet med förkortningar kompletteras med EkKU.  
 
 ________________ 
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M Fredh         BUN.2011.406.619 
Akten  
  
  
 
 § 34 
 Förslag till beslut avseende tillbyggnad av B-hall vid Vedebyskolan 

 
I Skolöverenskommelsen från 2012 beslutades att lägga ner 
Lyckebyskolan och flytta över skolverksamheten till Vedebyskolan. 
Vedebyskolan ska enligt samma beslut byggas om och till för att där 
skapa en ny, modern och sammanhängande F-9-verksamhet, med 
namnet Lyckeby Kunskapscentrum, LKC. 
 
Bakgrund 
i och med att Lyckebyskolan lämnas och verksamheten övergår till 
LKC, ökar antalet klassavdelningar där och därmed också 
lokalanvändningen, utifrån Skollagens krav. 
På Lyckebyskolan har eleverna haft tillgång till egen gymnastiksal, 
som även tjänat som idrottslokal för eleverna på Verköskolan. Denna 
möjlighet  försvinner i och med att verksamheten flyttar till LKC, men 
behovet av idrottslokal för eleverna från före detta Lyckebyskolan 
och Verköskolan kvarstår. 
 
Idrottshallen på LKC kommer inte att klara det framtida behovet av 
idrottsundervisning som krävs för den samlade F-9-verksamheten, 
inklusive särskolan som finns på LKC. 
 
Lokalanpassningar/Investeringsbehov 
Det finns nu behov av att skriva fram ett förslag till ett nytt 
investeringsärende, där behovet av en idrottshall om totalt 400 m2 
tydliggörs. 
 
Hallen uppförs som en separat byggnad på skolans tomt, intill den 
befintliga Vedebyhallen. Hallen kommer även att inrymma 2 
omklädningsrum, med tillhörande duschar och toaletter. 
 
Viss utrustning i hallen kommer att, där skicket så tillåter, flyttas från 
Lyckebyskolans gymnastiksal och återmonteras i den nya hallen. 
Troligen kommer dock en kostnad för visst investeringsbehov för 
verksamhetsutrustning ändå att finnas, till den nya B-hallen. Denna 
kostnad bör reserveras i Barn- och ungdomsförvaltningens 
investeringsbudget för 2015. 
 
Ekonomi/Investerings- och hyreskostnad 
Uppförandet av en B-hall, enligt beskrivningen ovan, beräknas uppgå 
till 8 mnkr. Det medför en årlig hyra med 637 tkr per år. I de fall en 
överenskommelse  nås med Idrott- och Fritidsförvaltningen, om att  
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§ 34 forts 
samnyttja hallen och därmed fördela hyreskostnaden, kommer Barn- 
och ungdomsförvaltningens hyreskostnad därmed att minska. 
 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att hos Tekniska nämnden ansöka om projekterings- och 
 investeringstillstånd för uppförandet av en B-hall intill 
 Vedebyhallen, enligt beskrivningen ovan. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 
_______________ 
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       BUN.2011.406.619 
 
 
 
§ 35 
Förslag till beslut avseende äskande av tilläggsmedel för 2014 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har utifrån Skolöverenskommelsen 
från 2012, fått ett antal uppdrag att genomföra. Det handlar bland 
annat om ändrad årskursindelning, att knyta förskolor till skolor, 
anpassa skollokaler efter nya förutsättningar och att skapa nya 
Kunskapscentran i Lyckeby och så småningom i Jämjö. Nya 
skolbyggnader har dessutom beslutats utanför Skolöverens-
kommelsen, i Holmsjö och Jämjö. 
 
Lokalanpassningar/Investeringsbehov 
Under 2014 kommer följande investeringsärenden att genomföras 
utifrån Skolöverenskommelsen eller andra fattade beslut: 
 
Objekt:  Förändring utifrån beslut: 
Holmsjö skola förskola i skolan, ombyggnadsbeslut 
Hästöskolan årskurs 6 åter till hemskolan, stadieindelningen 
Östra Torp årskurs 6 åter till hemskolan, stadieindelning 
NKC  övergångslösning, inför beslutad ombyggnad 
LKC  Lyckebyskolans nedläggning, skapa   
   Kunskapscentrum 
 
Ekonomi/Investerings- och hyreskostnad 
Eftersom flera stora projekt kommer att färdigställas under 
budgetåret 2014, innebär det en ökad utgiftspost för Barn- och 
ungdomsförvaltningens verksamhet, utöver det som täcks av det 
årliga förnyelsebidraget. Investeringsbehoven fördelar sig enligt 
följande: 
 
Holmsjö skola    947 000 kr 
Hästöskolan    157 000 kr 
Östra Torp    150 000 kr 
NKC     180 000 kr 
LKC  1 326 000 kr  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att hos kommunfullmäktige ansöka om ett tilläggsbidrag på 2,7 mnkr 
 för extra investeringsbehov för 2014 och som inte täcks av det 
 årliga förnyelsebidraget 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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M Fredh         BUN.2014.183.290 
S Ohlsson 
H Allevang 
Akten 
 

§ 36 
Ny förskola Trossö, lokalärende 
 
Ett stort antal platser behöver tillskapas för förskola och skola på 
Trossö, både på kort och lång sikt. Staden genomgår förändring, 
bebyggs och förtätas, barnfamiljer väljer att bo kvar i staden, vilket 
ställer ökade krav på vår framtida planering, både vad gäller 
placering och dimensionering av våra enheter. 
 
Lokalanpassningar/Investeringsbehov 
Kvarteret Lindblad är ledigt och möjligt att förhyra. Barn- och 
ungdomsförvaltningen har tidigare anmält intresse av att skapa en 
förskola i dessa lokaler, med 4-7 avdelningar. Det finns 
förutsättningar att kunna förhyra befintliga och ombyggda lokaler, 
med en nyproducerad utemiljö. Inflyttning kan ske succesivt, efter 
behov, från hösten 2014. 
 
I dessa lokaler kan även finnas möjligheter att tillskapa 
”gummibandslokaler”, för att möta tillfälliga toppar. Dessutom kan 
behovet av att tillskapa utökad lokalyta för skolverksamheten på 
Rosenfeldtskolan tillgodoses, genom att de förskoleavdelningar som 
finns där idag, flyttar över till lokalerna i kv. Lindblad. 
 
Förvaltningens förslag är att förskolan redan till hösten 2014, i 
september, provisoriskt flyttar in i kv. Lindblad, plan tre, med två 
avdelningar. Under tiden iordningställs plan ett och två, utifrån Barn- 
och ungdomsförvaltningens önskemål, av fastighetsägaren. Därefter, 
från årsskiftet 2015, kan sedan dessa två avdelningar tillsammans 
med ytterligare två, ta plan ett och två i anspråk, och därefter 
ytterligare två till tre, med en sammanlagd yta av 1750 m2. 
 
Ekonomi/Investerings- och hyreskostnad 
Etableringen av förskola i kv. Lindblad medför inga 
investeringskostnader för Barn- och ungdomsnämnden, utan 
regleras genom hyreskostnad, med en kontraktstid på tio år och en 
förlängningstid på fem år. Kvittning mot hyresökningen kan ske där 
verksamhet flyttar från nuvarande lokaler och till kv. Lindblad och nu 
gällande lokalkontrakt för dessa avslutas. 
 
Vid en förhyrd lokalyta på 1750 m2, inkl hiss och utemiljö, och 
kontraktstid på tio år, uppgår årshyran totalt till 4 064 tkr, vilket ger en 
kvadratmeterkostnad med 2 322 kr. (Som jämförelse kan anges att 
årshyran uppgår till 2 082 kr per m2 om hela byggnaden på kv. 
Lindblad, om 3 300 m2, inkl idrottssal, förhyrs). 
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§36 forts 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att etablering av kommunal förskola skall ske, enligt ovan, i                      
kvarteret Lindblad, från 2014-09-01, samt 
 
2. att under tiden 2014-09-01 till och med 2014-12-31 förhyra yta om                                            
370 m2 på plan 3, till en kostnad av 189 570 kr. 
 
3. att från 2015-01-01 förhyra lokalyta med 1750 m2 för förskola, 
med anpassad utemiljö, i kvarteret Lindblad, till en kostnad av 2 322 
kr per m2 och med årskostnad av 4 069 tkr per år. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget 
 
__________  
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§ 37 
Google apps for education 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen vill under 2014 utvärdera om 
Google apps for education är den plattform som vi söker för 
transparent och interaktivt lärande. 
 
Med stöd av tjänsterna i Google Apps kan vi samla allt som rör 
skolarbetet i säkert förvar på webben och alltid ha det åtkomligt 
oavsett när eller varifrån man vill komma åt det. Delade dokument 
och interaktiva webbplatser ska underlätta kommunikation och 
grupparbeten i skolan. En fördel med Google Apps är att uppgifter, 
lärresurser, läxor, meddelanden och utskick samlas och distribueras 
via ett och samma system. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer endast att hantera e-post, 
dokument, bilder, filmer med mera som är direkt kopplade och 
genererade från pedagogisk verksamhet. För att hantera klasslistor, 
scheman, sjukanmälan, frånvaro och individuella utvecklingsplaner 
kommer även fortsättningsvis edWise att användas. Dessa uppgifter 
kommer alltså ej att behandlas i Google. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att utifrån nämndens PuL-ansvar godkänna att barn- och 
ungdomsförvaltningen i projektform utvärderar Google Apps for 
Education. 
 
2. att nämnden ger förvaltningschefen delegation att teckna avtal 
med Google. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget 
 
___________  
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§ 38 
Delårsrapport per den 30 april 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande 
uppföljning per den 30 april 2014. 
 
Nettoanslag 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2014 uppgår till 
1 062,0 Mnkr. 
 
Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per 
den 30 april uppgår till 375,6 Mnkr, att jämföra med budget om 370,5 
Mnkr, således en negativ avvikelse mot budget med 5,1 Mnkr. 
 
Personalnyckeltal 
Uppföljning av personalnyckeltalen för perioden 1 december 2013 till 
den 31 mars 2014 är utskickat. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1.att godkänna delårsrapport per april 2014 
 
2.att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen och revisionen 
för handläggning 
 
3.att budgetansvariga chefer verkställer åtgärder enligt redovisade 
förslag i syfte att bedriva verksamheten inom tilldelade ekonomiska 
ramar 
 
4.att budgetansvariga chefer som inte inkommit med förslag till 
åtgärder återkommer enligt uppdrag 
 
Tilläggsyrkanden 
Patrik Stjernlöf (M) lämnar två tilläggsyrkande 
att BUF ges i uppdrag att uppmana berörda rektorer ansöka om extra 
resurser för nyanlända barn hos Migrationsverket 
att BUF centralt skall ta fram underlag och bakgrundsfakta, avseende 
extra resurser, som rektorerna ska använda. (Ärendet ska 
återredovisas till BUN senast 30 september 2014). 
 
Chatarina Holmberg (S) lämnar fyra tilläggsyrkande 
att barn beräknas som ”3-åring” (stort barn) från den dag de fyller 3 
år eftersom ”små” barn kräver mer resurser. 
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§ 38 forts 
att ge BUF i uppdrag att se över variablerna i SWECO-modellen och 
införa en ny variabel för omsättningen av andelen elever. 
att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att se över den 
centrala organisationen. 
att budgetansvariga chefer tar ett gemensamt ansvar för 
verksamheten inom skolområdet för att få en bärighet i 
verksamheten. 
 
Peter Christensen (FP) lämnar ett tilläggsyrkande 
att med hänsyn till de regelverk som gäller för BUNs verksamhet 
samt befarat underskott hemställer BUN om resursförstärkning 
motsvarande den minusprognos som redovisas 
 
Nickas Platow (-) lämnar ett tilläggsyrkanden 
att anmäla till KF att nämnden ej kan bedriva verksamhet enligt 
uppsatta mål och skollag med tilldelade resurser och att nämnden 
prognosticerar ett underskott om ca 6 MKR för helåret 2014 och i och 
med detta uppmana KF att återkomma med beslut om tilläggsanslag 
eller anvisningar om förändrade mål för verksamheten med 
utgångspunkt i konsekvensbeskrivningar per februari och ytterligare 
konsekvensbeskrivningar för att ytterligare 6 MKR skall kunna sparas 
inom verksamheten för att nå ett nollresultat för innevarande år. 
 
Nicklas Platow (-), Christopher Larsson (SD), Patrik Stjernlöf (M) 
samt Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget 
attsats 1 och 2. 
 
Patrik Stjernlöf (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget attsats 3. 
 
Chatarina Holmberg (S), Åsa Gyberg Karlsson (V), Christopher 
Larsson (SD) samt Nicklas Platow (-) yrkar avslag till 
tjänstemannaförslaget attsats 3. 
 
Nicklas Platow (-) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget attsats 4. 
 
Chatarina Holmberg (S) samt Patrik Stjernlöf (M) yrkar avslag till 
tjänstemannaförslaget attsats 4. 
 
Chatarina Holmberg (S), Nicklas Platow (-) samt Christopher Larsson 
(SD) yrkar bifall till Patrik Stjernlöfs (M) båda tilläggsattsatser. 
 
Nicklas Platow (-), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Christopher 
Larsson (SD) yrkar bifall till Chatarina Holmbergs (S) alla fyra 
tilläggsattsatser. 
 
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall på Chatarina Holmbergs (S) sista 
tilläggsattsats. 
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§ 38 forts 
Emma Stjernlöf (M) yrkar avslag på Chatarina Holmbergs (S) två 
första tilläggsattsatser. 
 
Chatarina Holmberg (S) samt Nicklas Platow (-) yrkar avslag till Peter 
Christensens (FP) tilläggsattsats. 
 
Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Christopher Larsson (SD) yrkar bifall 
till Nicklas Platows (-) tilläggsattsats. 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 1 och 
finner att nämnden bifaller densamma. 
 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 2 och 
finner att nämnden bifaller densamma. 
 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 3 och 
finner att nämnden bifaller densamma. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. 
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller 
tjänstemannaförslaget attsats 3 röstar ja, den som avslår densamma 
röstar nej. 
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Emma Stjernlöf (M), Eva 
Ottosson (M), Emina Cejvan (M), Patrik Stjernlöf (M), Peter 
Christensen (FP) samt Pernilla Persson (C). 
Följande röstar nej: Nicklas Platow (-), Chatarina Holmberg (S), 
Helene Gustafsson (S), Shirin Sahabjamee (S), Anna Strömqvist (S), 
Christopher Larsson (SD) samt Åsa Gyberg Karlsson (V). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 7 nej-
röster med ordförandes röst som utslagsröst att bifalla 
tjänstemannaförslaget attsats 3. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 4 och 
finner att nämnden avslår densamma. 
 
Ordförande ställer proposition på Peter Christensens (FP) 
tilläggsattsats mot Nicklas Platows (-) tilläggsattsats och finner att 
nämnden bifaller Peter Christensens tilläggsattsats. 
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§ 38 forts 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. 
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller 
Peter Christensens (FP) tilläggsattsats röstar ja, den som bifaller 
Nicklas Platows (-) tilläggsattsats röstar nej. 
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Emma Stjernlöf (M), Eva 
Ottosson (M), Emina Cejvan (M), Patrik Stjernlöf (M), Peter 
Christensen (FP) samt Pernilla Persson (C). 
Följande röstar nej: Nicklas Platow (-), Chatarina Holmberg (S), 
Helene Gustafsson (S), Shirin Sahabjamee (S), Anna Strömqvist (S), 
Christopher Larsson (SD) samt Åsa Gyberg Karlsson (V). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 7 nej-
röster med ordförandes röst som utslagsröst att bifalla Peter 
Christensens (FP) tilläggsattsats. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Patrik Stjernlöfs (M) första 
tilläggsattsats och finner att nämnden bifaller densamma. 
 
Ordförande ställer proposition på Patrik Stjernlöfs (M) andra 
tilläggsattsats och finner att nämnden bifaller densamma. 
 
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) första 
tilläggsattsats och finner att nämnden avslår densamma. 
 
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) andra 
tilläggsattsats och finner att nämnden avslår densamma. 
 
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) tredje 
tilläggsattsats och finner att nämnden avslår densamma. 
 
Chatarina Holmberg (S), Helene Gustafsson (S), Shirin Sahabjamee 
(S) samt Anna Strömqvist (S) reserverar sig till förmån för Chatarina 
Holmbergs (S) tilläggsyrkanden 
 
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) fjärde 
tilläggsattsats och finner att nämnden bifaller densamma. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
1.att godkänna delårsrapport per april 2014 
 
2.att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen och revisionen 
för handläggning 
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§ 38 forts 
 
3.att budgetansvariga chefer verkställer åtgärder enligt redovisade 
förslag i syfte att bedriva verksamheten inom tilldelade ekonomiska 
ramar 
 
4.att med hänsyn till de regelverk som gäller för BUNs verksamhet 
samt befarat underskott hemställer BUN om resursförstärkning 
motsvarande den minusprognos som redovisas 
 
5.att BUF ges i uppdrag att uppmana berörda rektorer ansöka om 
extra resurser för nyanlända barn hos Migrationsverket 
 
6.att BUF centralt skall ta fram underlag och bakgrundsfakta, 
avseende extra resurser, som rektorerna ska använda. (Ärendet ska 
återredovisas till BUN senast 30 september 2014). 
 
7.att budgetansvariga chefer tar ett gemensamt ansvar för 
verksamheten inom skolområdet för att få en bärighet i 
verksamheten. 
 
___________  
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 BUN.2014.16.002 
 
  
 
  
 § 39 
 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 

 
Dnr 
 

Ärendemening Skolområde/avdelning  och 
delegat 

 Protokoll från 
centrala samv gr 
140424 

Barn- och ungdomskontoret 
Förvaltningschef  
Maria Persson 
 

BUN 
2014.147S.609 

Dispens från gällande 
regler och föreskrifter 

Barn- och ungdomskontoret 
Kvalitetscontroller 
Marina Eriksson 
 

BUN 
2013.301S.606 

Dispens från gällande 
regler och föreskrifter 

Barn- och ungdomskontoret 
Kvalitetscontroller 
Marina Eriksson 
 

BUN 
2014.167S.606 

Avvikelse från 
gällande regler och 
föreskrifter 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Kvalitetscontroller 
Marina Eriksson  
 

BUN 
2014.25S.609 

Ansökan om 
avgiftsbefrielse i 
förskolan 

Barn- och ungdomskontoret 
Verksamhetschef förskola 
Solvig Ohlsson 
 

BUN 
2014.145S.606 

Ansökan om 
avgiftsbefrielse i 
förskolan 
  
 

Barn- och ungdomskontoret 
Verksamhetschef förskola 
Solvig Ohlsson 
 

BUN 
2013.365S.609 

Ansökan om 
avgiftsbefrielse i 
förskolan 

Barn- och ungdomskontoret 
Verksamhetschef förskola 
Solvig Ohlsson 
 

BUN 
2014.21S.043 

Vårdnadsbidrag 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Placeringssamordnare 
Ewa-Lott Ottosson 
 

BUN 
2014.21S.043 
 
 
 
 
 
 

Vårdnadsbidrag Barn- och ungdomskontoret 
Placeringssamordnare 
Ewa-Lott Ottosson 
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§ 39 forts 
 
BUN 
2013.217S.043 

 
 
 
 
 
Vårdnadsbidrag 

 
 
 
 
 
Barn- och ungdomskontoret 
Placeringssamordnare 
Ewa-Lott Ottosson 

 
BUN 
2013.512S.043 

 
Vårdnadsbidrag 

 
Barn- och ungdomskontoret 
Placeringssamordnare 
Ewa-Lott Ottosson 
 

BUN 
2013.159S.043 

Vårdnadsbidrag Barn- och ungdomskontoret 
Placeringssamordnare 
Ewa-Lott Ottosson 

 
BUN 
2013.108.043 

 
Vårdnadsbidrag 

 
Barn- och ungdomskontoret 
Placeringssamordnare 
Ewa-Lott Ottosson 

 
BUN 
2013.514S.043 

 
Vårdnadsbidrag 

 
Barn- och ungdomskontoret 
Placeringssamordnare 
Ewa-Lott Ottosson 
 

BUN3 
2014.176S.606 

Uppsägning av plats Lyckeby skolområde 
Rektor 
Annika Holmkvist Lund 

 
BUN3 
2014.143S.606 

 
Uppsägning av plats 

 
Lyckeby skolområde 
Rektor 
Annika Holmkvist Lund 

 
BUN6 
2014.38S.606 

 
Uppsägning av plats 

 
Västra skolområdet 
Rektor/förskolechef 
Anne Johansson 
 

BUN6 
2014.39S.606 

Uppsägning av plats Västra skolområdet 
Rektor/förskolechef 
Anne Johansson 

 
Helene Gustafsson (S) frågar om ärendena gällande avstängningar och 
avgiftsbefrielse. Förvaltningen ger svar i juni. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och  
delegationsärendena. 
Besluten finns på barn- och ungdomsnämndens kansli. 
_____________ 
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§ 40 
Meddelanden 
 
a) Kommunfullmäktige § 70 BUN.2014.157.041 
 Uppföljning per den 28 februari 2014 för 

 Karlskrona kommuns samlade verksamheter 
 
b) Kommunfullmäktige § 75 BUN.2014.154.004 
 Balansförteckning över obesvarade motioner och 

 medborgarförslag den 1 mars 2014 
 
c) Kommunfullmäktige § 77 BUN.2011.536.291 

  Utökad investeringsram samt investeringstillstånd  
  avseende utbyggnad av Nättrabyskolan 

 
d) Kommunstyrelsen § 134 BUN. 2014.89.291 
 Projekterings- och investeringstillstånd för 
 ombyggnad  av byggnad Fyren vid Tullskolan 
 
e) Kommunstyrelsen § 130 BUN.2013.39.622 
 Förslag om planerings- och debiteringsmodell för 
 måltidstjänster 
 
f) Kommunstyrelsen § 129 BUN.2013.39.622 

  Gemensamma riktlinjer för måltidsverksamhet  
  inom Karlskrona kommun 
 

g)   KommunstyrelsenAU§42 BUN.2012.320.042 
  Bokslutsberedning 2013 
 

h) Tekniska nämnden § 45 BUN.2014.89.291 
  Ansökan om projekterings- och investerings- 
  tillstånd för ombyggnation av Fyren/Tullskolan 
 
i) Skolinspektionen BUN.2014.152S.606 

 Beslut, anmälan av Tvings skola i Karlskrona  
 kommun 
 

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

____________ 
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§ 41 
Kurser och konferenser 
 
Inbjudan till workshop Utvecklingsarbeten Undervisningslyftet den 16 juni 2014 
på Sunnadalskolan har skickats ut. 
 
Shirin Sahebjamee (S) kommer på nästa sammanträde att redogöra för 
konferens hon deltagit i.  
_________ 
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§ 42 
Övrigt 
 
Olycksfall 
Christopher Larsson (SD) ställer frågor om inrapporterade tillbud enligt lokalt 
samverkansprotokoll från Sunnadals skolområde förskola. Förvaltningen ger 
svar i juni. 
 
____________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sam manträde  
den 25 juni 2014 
 
§ 43 Aktuell information  

- Attitydundersökning grundsärskola åk 5 o 8 

- Återrapportering klagomål & synpunkter 

        § 44 Svar på motion ”Släpp elevdatorerna fria” 

     § 45 Kvalitetskommissionen - återrapportering 

     § 46 Avtal avseende skolbibliotek 

§ 47 Äskande av investeringsbidrag avseende start av förskola i kvarteret 

 Lindblad 

§ 48 Delegationsärenden 

§ 49 Meddelanden 

§ 50 Kurser och konferenser 

§ 51 Övrigt 
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Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Freden 
 onsdagen den 25 juni 2014 kl 08.30 – 12.05 
 
    
Beslutande   ordf Jan-Olof Petersson (FP)            
 2:e v ordf Chatarina Holmberg (S)  

Ledamöter   Roland Andréasson (S)             
  Shirin Sahebjamee (S) 

 Emma Stjernlöf (M) 
 Eva Ottosson (M) 
 Morgan Kullberg (M) 
 Christopher Larsson (SD)       
 Pernilla Persson (C)    
 Åsa Gyberg Karlsson (V)  
 Ann-Louise Trulsson (KD)   

       
Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)   
  Anna Strömqvist (S) 
  Patrik Stjernlöf (M)  
                   
            
Närvarande ersättare Inga-Britt Karlsson (S) 
  Sonny Bengtsson (S) 
  Charlotta Antman (SD) 
             
    
    
Tjänstemän  Maria Persson, förvaltningschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef   
 Marina Eriksson, kvalitetscontroller 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Gunilla Ingestad, utredare 
 Ann-Sofie Jonsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera           Ann-Louise Trulsson (KD)           
  
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen  
  den 30 juni 2014 
  
Justerade paragrafer §§ 43-51        
 
Underskrifter    Sekreterare   ______________________________________ 
  
                             Ordförande  _______________________________________ 
                            
                            Justerare __________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammantr äde den 25 juni 2014 
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kom munens anslagstavla  
den 30 juni 2014. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Ann-Sofie Jonsson 
Nämndsekreterare 
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§ 43 
Aktuell information  
 
a Attitydundersökning åk 5 o 8  
 Kvalitetscontroller Marina Eriksson redovisar attitydundersökningen 
 som är gjord för åk 5 o 8. Svarsfrekvensen blev mycket god. 
 Chatarina Holmberg (S) frågar hur elevernas synpunkter omfattas vid 
 skyddsrond. 
 Förvaltningen får i uppdrag att se över om det kan redovisas hur stort 
 inflytande eleverna har i skolan.  
 Förvaltningen får i uppdrag att bjuda in elevrådsordförandena i åk 7-9 
 till nämnden under hösten. 
  
 Informationen tas till protokollet. 

____________ 
  
 
b Återrapportering klagomål & synpunkter    

 Kvalitetscontroller Marina Eriksson rapporterar för inkomna klagomål 
 och synpunkter under HT -13 och VT -14. 

 
Informationen tas till protokollet. 
____________ 

    
 

      C    Betygsstatistik 2014 
      Kurator Gunilla Ingestad redovisar för hur det ser ut med    
      betygsstatistiken för VT -14. Alla resultat är inte inlämnade ännu, så  
      Gunilla återkommer med slutlig rapport på nämndens sammanträde i  
      september.  
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Utbildningsförv BUN.2014.31.610 
A Karlsson 
Kommunfullmäktige 
Akten 
   
 § 44 

Svar på motion ”Släpp elevdatorerna fria” 
 
I en motion, inkommen den 24 januari 2013 (KS.2013.52.610), från Anna 
Ekström (FP) föreslås att elevdatorer ska undantas från kommunens 
gemensamma IT-samordning. 
 
Sedan motionen skrevs den 23 januari 2013 har det skett stora förändringar i 
förvaltningarnas möjligheter att välja utrustning och finansieringsalternativ. Vi 
har ett nytt dataavtal som ger oss tillgång till Dustins hela utbud och vi kan 
välja att finansiera antingen via leasing eller direktköp. Vidare så har det 
publika nätet byggts ut och vi kan ansluta vilka enheter vi vill till detta nät. Från 
det publika nätet har elever tillgång till skolportal, e-post, lagringsutrymme och 
hela www-världen. 
 
Det förekommer idag inget hinder att hantera elevdatorer utanför central IT-
samordning.       

 
 
      Tjänstemannaförslag  
      Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
      att motionen anses vara besvarad. 

 
 
Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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A Eklund BUN.2011.406.619 
Akten 
 
 
  

§ 45 
Kvalitetskommissionen - återrapportering          
 
I samband med skolöverenskommelsen fick Barn- och ungdomsförvaltningen 
uppdrag att tillsätta en kvalitetskommission. 
Syftet är att analysera brister, belysa effekter av åtgärder, lyfta fram goda 
exempel, samt bidra till en utveckling av samarbete inom skolområdena. 
Arbetet ska i sina olika delar utgå från vetenskaplighet och beprövad 
erfarenhet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har ställt sig bakom en modell som innebär att 
det genomförs fem kvalitetskommissioner där varje kommission utgörs av ett 
skolområde. 
Deltagare: förskolechefer, rektorer, verksamhetschefer för förskola och 
skola/fritidshem, förvaltningschef och leds av kvalitetschef och 
kvalitetscontroller. 
Kvalitetskommissionerna möts två gånger per år. 
Rapport till Barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsen kommer att 
ske i samband med ordinarie uppföljningar i oktober och april. 
 
Ett önskemål från förskolechefer och rektorer är att framöver benämna 
uppdraget ”kvalitetsdialoger”. Att tillmötesgå detta skulle gå väl i linje med 
Skolverkets förväntningar på att huvudmannen ska följa och stödja 
enhetsnivån i arbetet med måluppfyllelse. 
 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta 
 
1. att  godkänna rapporten angående genomförda kvalitetskommissioner 
13/14. 
 
2. att  uppdraget framöver benämns kvalitetsdialog. 
 
3. att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Chatarina Holmberg (S) lämnar avslagsyrkande på förvaltningens attsats 2. 
 
Patrik Stjernlöf (M) yrkar bifall på förvaltningens förslag. 
 
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall på förvaltningens förslag. 
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§ 45 forts 
 
Tilläggsyrkanden  
Chatarina Holmberg (S) lämnar tilläggsyrkande 
att en styrgrupp bildas för kvalitetskommissionen med presidiet och två 
tjänstemän. 
 
Christopher Larsson (SD) lämnar tilläggsyrkande 
att kvalitetskommissionen ska bestå av en parlamentarisk grupp med 
representanter från alla partier. 
 
Patrik Stjernlöf (M) lämnar tilläggsyrkande 
att styrgrupp för kvalitetskommissionen ska vara nämndens AU under resten 
av mandatperioden. 
 
Åsa Gyberg Karlsson yrkar bifall till Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande. 
Patrik Stjernlöf (M) samt Ann-Louise Trulsson yrkar avslag på Chatarina 
Holmbergs (S) tilläggsyrkande. 
Chatarina Holmberg (S) yrkar avslag på Christopher Larssons (SD) 
tilläggsyrkande. 
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall på Patrik Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på förvaltningens attsats 1 och finner att 
nämnden bifaller densamma. 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens attsats 2 och finner att 
nämnden bifaller densamma. 
 
Omröstning  
Omröstning begärs. 
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller attsats 2 
röstar ja och den som avslår densamma röstar nej. 
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson 
(M), Morgan Kullberg (M), Christopher Larsson (SD), Patrik Stjernlöf (M) samt 
Ann-Louise Trulsson (KD). 
Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Eva 
Henningsson (S), Anna Strömqvist (S), Shirin Sahebjamee (S) samt Åsa 
Gyberg Karlsson (V). 
Avstår: Pernilla Persson (C). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 6 nej-röster att 
bifalla förvaltningens attsats 2. 
 
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Eva Henningsson (S), Anna 
Strömqvist (S), Shirin Sahebjamee (S) samt Åsa Gyberg Karlsson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 
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§ 45 forts 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens attsats 3 och finner att 
nämnden bifaller densamma. 
 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande mot 
Christopher Larssons (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller 
Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande mot 
Patrik Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller Patrik 
Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande. 
 
 
Omröstning  
Omröstning begärs. 
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller Patrik 
Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande röstar ja och den som bifaller Chatarina 
Holmbergs (S) tilläggsyrkande röstar nej. 
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson 
(M), Morgan Kullberg (M), Christopher Larsson (SD), Patrik Stjernlöf (M), 
Pernilla Persson (C) samt Ann-Louise Trulsson (KD). 
Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Eva 
Henningsson (S), Anna Strömqvist (S), Shirin Sahebjamee (S) samt Åsa 
Gyberg Karlsson (V). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 6 nej-röster att 
bifalla Patrik Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande. 
 
Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
1. att  godkänna rapporten angående genomförda kvalitetskommissioner 
13/14. 
 
2. att  uppdraget framöver benämns kvalitetsdialog. 
 
3. att  överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom 
 
4. att  styrgrupp för kvalitetskommissionen ska vara nämndens AU under 
resten av mandatperioden. 
 
___________ 
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Akten          BUN.2014.219.880 
Kulturförv 
A Eklund 
 
 
  § 46 
  Avtal avseende skolbibliotek  
 
  Kvalitetschef Anja Eklund föredrar ärendet. 
  I samband med budget för 2013 fick Kulturnämnden och Barn- och   
  ungdomsnämnden följande uppdrag: 
 
  ”Kulturnämnden och Barn- och ungdomsnämnden ska skriva om samtliga  
  samarbetsavtal gällande skol- och filialbibliotek och i de fall inga skriftliga avtal  
  finns teckna nya.” 
 
  I dagsläget finns det 1 Stadsbibliotek och 11 filialer. Av dessa är 8 integrerade  
  skol- och folkbibliotek. 
  Samverkan finns sedan länge mellan Kulturförvaltningen och Barn- och   
  ungdomsförvaltningen kring ett antal olika tjänster för att förse kommunens barn 
  och unga samt pedagogisk personal med kunskap om litteratur, förmedling av  
  denna, samt övriga media-tjänster. Det finns dock generellt inga formaliserade  
  överenskommelser. 
 
  2011 skärptes skrivningen i skollagen kring skolornas skyldighet att tillgodose att 
  det finns fungerande skolbibliotek på varje enhet, samt att tillgången till   
  kvalitetslitteratur finns på alla skolor, för alla årskurser. 
 
  I samverkan har följande förslag till avtal formulerats av en arbetsgrupp med  
  representanter från båda förvaltningarna: 
 
  -Kulturförvaltningen genom bibliotekschef ansvarar för     
  folkbiblioteksverksamheten 
  -Barn- och ungdomsförvaltningen genom rektor för skolbiblioteksverksamheten 
  -Barn- och ungdomsförvaltningen betalar för mediainköp – böcker, ljudböcker, e-
  böcker en minimisumma på 100 kr per elev och läsår. 
  Kostnader för läromedel, databaser och fortbildning ingår. 
  Bibliotekets medier för vuxna ägs av kulturförvaltningen. Medier för barn och  
  unga ägs gemensamt av båda förvaltningarna. 
  Detta regleras terminsvis mellan förvaltningarna. Aktuellt antal elever stäms av  
  mot gällande elevunderlagslista. 
 
  Avtalet ska uppräknas årligen enligt gällande principer för teknisk omräkning av  
  budget. 
 
  Avtalet ska börja gälla från och med den 1 januari 2015 och därefter vara  
  löpande med ett års uppsägningstid för båda parter. 
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  §46 forts 
 
  Till detta avtal bifogas en bilaga där övriga samverkansområden, datorer, hyra  
  med mera regleras övergripande samt utifrån respektive skolenhet. 
 
  Tjänstemannaförslag  
  Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
  att  godkänna detta avtalsförslag. 
 
  att överlämna rapport om fullgjort uppdrag till kommunfullmäktige. 
 
  Beslut  
  Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 
  _______________ 
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Akten          BUN.2014.183.290   
M Fredh       
S Ohlsson 
Tekniska förv. 
 

§ 47 
Äskande av investeringsbidrag avseende start av för skola i 
kvarteret Lindblad 
 
Inledning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i sitt sammanträde den 28 
maj 2014 att starta förskola i kvarteret Lindblad, genom att förhyra 
lokaler av en extern hyresvärd. 
Under hösten 2014 kommer en till två avdelningar att inrymmas i 
tillfälliga lokaler, under tiden fastighetsägaren färdigställer de 
ordinarie lokaler, som skall förhyras under en längre tidsperiod. 
 
Bakgrund 
Samtalen om att få tillgång till tillräckligt behov av förskolelokaler i 
kvarteret Lindblad, har förts mellan parterna under våren 2014. 
Förhandlingar om lokalernas färdigställande, gällande det långsiktiga 
hyresavtalet, pågår. 
 
Lokalanpassningar/Investeringsbehov 
Eftersom det rör sig om förskoleverksamhet med mindre barn, krävs 
att bland annat skötbord installeras, samt att vatten till viss del 
anpassas till detta. 
Dessutom behövs en del inventarier anskaffas för den nyinrättade 
verksamheten. 
 
Ekonomi/Investeringskostnad 
Verksamheten beräknar att ovan angivna kostnader uppgår till  
200 tkr. 
 
Tjänstemannaförslag  
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  hos kommunstyrelsen begära investeringsmedel med 200 tkr, för 
att kunna inrätta den planerad förskoleverksamheten, i tillfälliga 
lokaler i kvarteret Lindblad, enligt tidigare beslut.  
 
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Eva Henningsson 
(S), Anna Strömqvist (S) samt Shirin Sahebjamee (S) avstår att delta 
i beslutet. 

 
Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_______________ 
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          BUN.2014.16.002 
 
  
 
  
 § 48 
 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutande rätt 

 
Dnr  
 

Ärendemening  Skolområde/avdelning  och 
delegat 

 Protokoll från centrala 
samv gr 140522 

Barn- och ungdomskontoret 
Förvaltningschef  
Maria Persson 
 

BUN 
2014.150.046 

Beviljande av medel 
ur fonder 

Barn- och ungdomskontoret 
Kvalitetschef 
Anja Eklund 
 

BUN 
2013.176S.606 

Dispens från gällande 
regler och föreskrifter 

Barn- och ungdomskontoret 
Kvalitetscontroller 
Marina Eriksson 
 

BUN 
2014.191S.609 

Beslut om 
avgiftsbefrielse i 
förskolan 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Verksamhetschef förskola 
Solvig Ohlsson 
 

BUN 
2014.142.214 

Ang detaljplan för 
Torstäva 13:25 

Barn- och ungdomskontoret 
Skolutredare 
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2010.472.214 

Ang detaljplan för 
Pottholmen, etapp 1 
  
 

Barn- och ungdomskontoret 
Skolutredare 
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2014.160.623 

Beslut gällande 
skolskjuts – växelvis 
boende 

Barn- och ungdomskontoret 
Skolutredare 
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2014.200S.043 

Vårdnadsbidrag 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Placeringssamordnare 
Ewa-Lott Ottosson 
 

BUN 
2014.190S.043 
 
 
 
 
 
 

Vårdnadsbidrag Barn- och ungdomskontoret 
Placeringssamordnare 
Ewa-Lott Ottosson 
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§ 48 forts 
 
BUN3 
2014.231S.606 

 
 
 
 
 
Uppsägning av plats 

 
 
 
 
 
Lyckeby skolområde 
Rektor 
Gunilla Bergman 

 
BUN3 
2014.232S.606 

 
Uppsägning av plats 

 
Lyckeby skolområde 
Förskolechef 
Mona Nilsson 
 

BUN9 
2014.2S.606 

Prövning om elev ska 
tas emot i 
grundsärskolan 

Kvalitet o Utveckling/Stödteam 
Leg skolpsykolog 
Torun Thern 

   
   
   
   
   
   
   

Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och 
delegationsärendena. 
Besluten finns på barn- och ungdomsnämndens kansli. 
_____________ 
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§ 49 
Meddelanden 
 
a) Kommunfullmäktige §94  BUN.2013.131.018 
 Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 

 2014-2017 
 
b) IFN AU BUN.2011.406.619 
 Förslag till beslut avseende byggande av ny hall 

 vid Vedebyskolan 

 
c) Skolinspektionen BUN.2014.199S.606 

  Begäran om yttrande – anmälan om skol- 
  situationen för en elev vid Nättrabyskolan i   
  Karlskrona kommun 

 
d) Förälder BUN. 2011.406.619 
 Holmsjö skola 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna oc h informationen 
tas till protokollet. 

____________ 
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§ 50 
Kurser och konferenser 
 
Inga nya kurser och konferenser. 
 
Shirin Sahebjamee (S) redovisade från nätverkskonferensen som ägde rum i 
Sundsvall med temat ”Gränslös samverkan”. 
Shirin var mycket nöjd med konferensen och rekommenderar att fler åker vid 
nästa tillfälle som kommer att äga rum i augusti 2016 i Malmö. 
 
_________ 
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§ 51 
Övrigt 
 
Tullskolan  
Patrik Stjernlöf (M) förtydligar beskedet från sammanträdet i maj; renoveringen 
av Tullskolans lokaler beräknas vara klart november/december 2014. 
 
Elevolycksfall  
Christopher Larsson (SD) ställer frågor om inrapporterade tillbud enligt lokalt 
samverkansprotokoll från Sunnadalskolan. 
Ordförande och förvaltningen svarar. 
 
Avgiftsfri skola  
Roland Andréasson (S) lyfter frågan om avgiftsfri skola för att aktualisera 
densamma och att information går ut till skolområdena för att förtydliga 
regelverket. 
 
Skolfam  
Pernilla Persson (C) ställer frågor om arbetet med Skolfam. 
Förvaltningen svarar att personal är rekryterad och arbetet kommer att 
påbörjas i augusti. Skolfam är ett samarbete med Ronneby kommun, där 
Ronneby står som huvudarbetsgivare. Karlskrona kommuns representant är 
Tomas Hall. 
 
Stängningsdagar  
Pernilla Persson (C) frågar om beslutet angående utökning av 
stängningsdagar i förskolan. Pernilla har fått till sig av föräldrar att det vore bra 
om dessa dagar läggs i samband med skolans stängningsdagar. 
 
Tullskolan  
Förvaltningschef Maria Persson informerar om presskonferensen som kommer 
att hållas på måndag den 30 juni med anledning av den interna utredningen 
efter Yarafallet. 
 
Närdialog med facket  
Förvaltningschef Maria Persson informerar om arbetsmiljön för rektorerna. Det 
har öppnats upp för tillsättning av biträdande rektorer på fyra enheter; 
Rosenfeldt, Tullen, Spandelstorp samt Nättraby. Detta gäller under hösten och 
kommer att utvärderas vid årsskiftet. 
 
Utvecklingsstrateg  
Förvaltningschef Maria Persson informerar att det kommer att utlysas en tjänst 
som utvecklingsstrateg. 
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§ 51 forts 
 
Verksamhetschef skola  
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att nuvarande verksamhetschef 
skola kommer att sluta. Rekrytering av ny verksamhetschef skola kommer att 
ske efter sommaren. Under tiden går förvaltningschefen in som 
verksamhetschef. 
 
Felanmälan  
Christopher Larsson (SD) frågar om ärenden till felanmälan.  
Förvaltningen svarar att samverkan med Tekniska förvaltningen kommer att 
tydliggöras för att få bättre återkoppling vid inrapporterade ärenden. 
 
Ny sekreterare  
Ordförande hälsar Marie-Louise Bescher välkommen som ny sekreterare till 
barn- och ungdomsnämnden. 
 
Avtackning  
Ordförande tackar Ann-Sofie Jonsson för arbetet som vikarierande 
sekreterare. 
____________ 
 
 
 

 
 



  30 juli 2014 1 

 
 
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 30 juli 2014. 

 
 
 § 52 Kvalitetskommission – återrapportering. 
 
 § 53 Övriga frågor/Information. 
 

_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 30 juli 2014, klockan 10.00 -10.55 
 Sammanträdet ajourneras kl 10.05 - 10.35  
 
 
 
Beslutande Ordförande Jan-Olof Petersson (FP) 
 2:e vice ordf Chatarina Holmberg (S) 
 Ledamöter Roland Andréasson (S) 
  Helene Gustafsson (S) 
  Bo Svensson (S) 
  Emma Stjernlöf (M) kl 10.00 - 10.35 del av §§ 52 
  Eva Ottosson (M) 
  Morgan Kullberg (M) 
  Christopher Larsson (SD) 
  Peter Christensen (FP) 
  Pernilla Persson (C) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (V) 
  Ann-Louise Trulsson (KD)    
 
 
Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S) 
  Emina Cejvan (M) 
  Patrik Stjernlöf (M) kl 10.50-10.55 del av §§ 53 
 
   
Övriga närvarande ersättare Inga-Britt Karlsson (S) 
  Sonny Bengtsson (S) 
  Charlotta Antman (SD) 
   
    
 Tjänstemän Tf Förvaltningschef Peter Arkeklint 
       
    
  Sekreterare Elisabeth Arebark 
 
   
Utses att justera Roland Andréasson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf 52 - 53 
  Elisabeth Arebark  

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Olof Petersson 

 
Justerare  ___________________ 

 Roland Andréasson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den  30 juli 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  30 juli 2014 4 

 
Kommunstyrelsen BUN 2011.406.619 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Skolområden 
Akten 
 
 
 
 
 § 52 
 Kvalitetskommission – återrapportering. 
 
 Sammanträdet ajourneras  kl 10.05-10.35. 
 

Barn- och ungdomsnämnden har den 25 juni 2014 enligt § 45 fattat beslut 
gällande Kvalitetskommissionen. 

 
I syfte att säkerställa fortlevnad av den skolöverenskommelse som gjorts 
vari benämningen ”Kvalitetskommission” ingår, ska beslutet omprövas i de 
delar som tar upp benämning och införande av styrgrupp.  
 
Som ett sätt att än mer förtydliga kvalitetsarbetet tillförs förslag om att 
varje skolområde av fem ska presentera resultat av Kvalitetskommission 
för 2014 för Barn- och ungdomsnämnden senast under februari 2015. 
Dessa presentationer genomförs samlat under en dag. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

1. att  upphäva beslut enligt 2014-06-25 § 45 att-sats 2, att uppdraget 
framöver benämns kvalitetsdialog, 

 
2. att  begreppet Kvalitetskommission som används i Skol-
överenskommelsen kvarstår, 
 
3. att  återkalla beslut enligt att-sats 4 om införande av styrgrupp 

 
4. att  varje skolområde ska presentera resultatet av sin Kvalitets-
kommission för 2014 för Barn- och ungdomsnämnden senast under 
februari 2015. Presentationerna genomförs samlat under en dag, 

 
5. att  godkänna rapporten angående genomförda kvalitetskommissioner 
13/14, samt 
 
6. att  överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för kännedom. 

 
 __________________ 
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 § 53 
 Övriga frågor 
 
 Internbudget 

Ordförande Jan-Olof Petersson (FP) informerar om att under hösten 
kommer det att vara en genomgång kring internbudgeten t ex redovisning 
av differentiering, samt kriterierna för BSB. 
Ordförande ställer frågan till ledamöter och ersättare om hur man vill att 
redovisningen ska genomföras, halvdagar, heldagar, samt om hela 
nämndens ska deltar alt arbetsutskott/presidier. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att hela nämnden ska ges möjlighet att vara med, samt att redovisningen 
ges i samband med nämndsammanträde alternativt en heldag.   
------ 
 

 Information om fallet med Yara. 
 

Christopher Larsson (SD) undrar varför inte hela nämnden kallades till 
redovisningen med konsulten och inte bara arbetsutskottet. 
 
Ordförande Jan-Olof Petersson (FP) svarar att det var 
Kommunledningsförvaltningen som kallat barn- och ungdomsnämndens 
samt socialnämnders arbetsutskott, samt att rapporten finns att läsa på 
Karlskrona kommuns hemsida.   

 
 __________________ 
 



  24 september 2014 1 

 
 
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 24 september 2014. 
 
 
§ 54 Anmälningar till Skolinspektionen och BEO (Barn- och elevombudsmannen) om 

upplevda missförhållanden vid en skola eller verksamhet – uppföljning 2014. 
 
 § 55 Betyg – uppföljning. 
 
 § 56 Redovisning av anmälda kränkningar. 
 
 § 57 Skolöverenskommelse – Lägesstatus. 
 
 § 58 Arbetsgång och rutiner för barn i skyddad boende. 
 
 § 59 Sammanträdesplan för år 2015. Utgår. 
 
 § 60 Medborgarförslag. Konstgräsplan på skolgården. 
 
 § 61 Ramdala skola. Ombyggnad av ventilation. 
 
 § 62 Nytt PuL-ombud för Barn- och ungdomsförvaltningen från 2014-09-01. 
 
 § 63 Delårsrapport augusti 2014. 
 
 § 64 Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän. 
 
 § 65 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
 § 66 Kurser och konferenser. 
 
 § 67 Övriga frågor/Information. 
 

_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 24 september 2014, klockan 08.30 – 11.35  
 
 
 
Beslutande 2:e vice ordf Chatarina Holmberg (S) 
 Ledamöter Helene Gustafsson (S) 
  Shirin Sahebjamee (S) 
  Emma Stjernlöf (M) 
  Eva Ottosson (M) 
  Morgan Kullberg (M) 
  Christopher Larsson (SD) 
  Pernilla Persson (C) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (V) 
  Ann-Louise Trulsson (KD)    
 
 
Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S) 
  Anna Strömqvist (S) 
  Emina Cejvan (M) 
 
   
Övriga närvarande ersättare Johan Ekström (S) 
  Inga-Britt Karlsson (S) 
  Sonny Bengtsson (S), kl 10.30-11.35 
  Charlotta Antman (SD) 
 
      
 Tjänstemän Förvaltningschef Maria Persson 
   Verksamhetschef Solvig Ohlsson 
   Utredare Gunilla Ingestad 
   Kvalitetscontroller Marina Eriksson 
   Lokalsamordnare Mats Fredh 
   Controller Peter Arkeklint 
   HR-specialist Cecilia Westlund, kl 09.50-11.35 
   HR-specialist Jens Svensson    
 
        
  Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
 
   
Utses att justera Eva Ottosson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf 54 - 67 
  Marie-Louise Bescher  

 
Ordförande  ___________________ 
  Chatarina Holmberg 

 
Justerare  ___________________ 

 Eva Ottosson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 30 september 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Barn- och ungdomsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 § 54 

Anmälningar till Skolinspektionen och BEO (Barn- och 
elevombudsmannen) om upplevda missförhållanden vid en skola 
eller verksamhet – uppföljning 2014. 

 
 Utredare Gunilla Ingestad informerar i ärendet. 
 

Skolinspektionen bildades 2008 som egen myndighet. Tidigare låg 
tillsynen under Skolverket. Bland annat prövas anmälningar om 
missförhållanden i skolan av Skolinspektionen/BEO, som genomför 
utredning utifrån anmälan och fattar beslut. Beslutet kan innebära att 
myndigheten kritiserar skolans eller huvudmannens agerande. 

 
Ökningen av anmälningar i riket som helhet ökar stadigt, en ökning som 
enligt Skolinspektionens analys till viss del kan förklaras av att det blivit 
enklare att göra en anmälan genom det webformulär som finns på 
Skolinspektionens/BEO:s hemsida sedan oktober 2009. En annan mer 
generell förklaring kan vara att många ärenden uppmärksammas i 
medierna. Detta bidrar troligen till en ökad medvetenhet om möjligheten 
att anmäla missförhållanden i skolan. Det är dock inte troligt att ökningen 
beror på en faktisk ökning av upplevda missförhållanden i landets skolor 
(Skolinspektionen 2012). 
 
Skolinspektionens statistik för riket som helhet visar att 
 

• Antalet anmälningar ökar stadigt. 
• Cirka hälften av ärendena utreds vidare och cirka en tredjedel leder 

till kritik av skola eller huvudman. 
• Vanligast anmälningsgrund är att skolan inte ansetts göra tillräckligt 

i samband med kränkande behandling av en elev, därefter att 
skolan inte ansetts ha gett en elev särskilt stöd i tillräcklig 
utsträckning. 

 
Brister i skolans arbete mot kränkande behandling är den vanligaste 
kritiken i Skolinspektionens granskningar, samt briser i arbetet med särskilt 
stöd. Kritiken här gäller ofta att elever inte alltid ges stöd i den omfattning 
de har rätt till och att skolorna inte skyndsamt utreder elevers behov av 
särskilt stöd. 
 
  forts. 
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 § 54 (forts). 

Anmälningar till Skolinspektionen och BEO (Barn- och 
elevombudsmannen) om upplevda missförhållanden vid en skola 
eller verksamhet – uppföljning 2014. 

 
Förutom arbetet med kränkande behandling och särskilt stöd handlar 
kritiken ofta om brister i det pedagogiska ledarskapet och utvecklingen av 
utbildningen, t ex att rektor inte tar ett tillräckligt ansvar för skolans resultat 
och det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. 

 
När föräldrar, elever eller andra personer anmäler att elever utsatts för 
kränkande behandling handlar det i drygt hälften av fallen om elever som 
kränkt andra elever. I en tredjedel av fallen är det personal som utpekas 
som de som kränkt eleven. 
 
Situationen i Karlskrona kommun 
Antalet ärenden som inkommit till kommunens skolor har minskat de 
senaste åren, och av dessa ärenden är det särskilt stöd och arbetssätt 
som dominerat som anmälningsgrund. Andelen ärenden som gällt 
kränkande beteende har minskat. 
 
Observera att antalet för 2014 avser endast tiden fram till september. 
 
Totalt sett för åren 2009-2014 visar statistiken att anmälningar i Karlskrona 
– liksom i riket som helhet, framförallt gällt särskilt stöd och kränkande 
beteende. Statistiken visar också att det är en kraftig övervikt för pojkar, 
särskilt när det gäller ärenden som avser särskilt stöd. Fördelningen efter 
årskurs visar en övervikt för mellanstadieåldern och här är fördelningen 
pojkar/flickor jämnare. 
 
Diagrammen visar antalet faktiska ärenden och endast de ärenden som 
delgetts Barn- och ungdomsförvaltningen för handläggning. I Skol-
inspektionens statistik är antalet ärenden fler, bland annat därför att 
många ärenden avskrivs utan att komma till förvaltningen till del. Några 
ärenden är, i Skolinspektionens statistik, av olika skäl registrerade under 
flera diarienummer och därför registrerade flera gånger och vissa ärenden 
har flera anmälare – t ex när en grupp föräldrar gjort anmälan i samma 
fråga, t ex organisation av skola. 
 
 forts. 
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 § 54 (forts). 

Anmälningar till Skolinspektionen och BEO (Barn- och 
elevombudsmannen) om upplevda missförhållanden vid en skola 
eller verksamhet – uppföljning 2014. 

 
Skolinspektionens beslut efter bedömning har i cirka hälften av ärendena 
varit att skolan ska redovisa kompletterande uppgifter eller förbättrings-
åtgärder på någon eller några punkter, oftast vad det gäller rutiner för och 
dokumentation av arbetet med särskilt stöd. I samtliga ärenden har 
ärendet sedan avskrivits med bedömningen att huvudmannen/skolan 
fullgjort sitt uppdrag. Prövning av skadeståndskrav (BO) har inte varit 
aktuellt i något av ärendena. 

 
De sista ärendena i redovisningen, av dem som initierats 2014, är ännu 
inte behandlade av Skolinspektionen. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen   
   
 
 
 
 
 
 
 § 55 
 Betyg – uppföljning. 
 
 Utredare Gunilla Ingestad informerar i ärendet. 
 

Statistiken i redovisningen bygger på uppgifterna i betygskatalogerna och 
beskriver i första hand antal/andel elever med grundläggande behörighet 
för gymnasiestudierna. 
 
Statistiken baseras utifrån en rad faktorer, t ex 
 

• Skillnader mellan skolor. 
• Kommunala/fristående skolor. 
• Pojkar/flickor. 
• Skillnad mellan ämnen. 
• Sommarskolans inverkan. 
• Elever med annat modersmål. 
• Utveckling/tendenser. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen  
Skolområden 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 56 
 Redovisning av anmälda kränkningar enligt SL 6 kap, 10 §,  
 våren 2014. 
 
 Kvalitetscontroller Marina Eriksson föredrar ärendet. 
 

Enligt skollagen 6 kap, 10 § är förskolechef och rektor skyldig att anmäla till 
huvudmannen när hen får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten. 
 
Statistiken visar en jämförelse mellan våren -13, hösten -13 och våren -14. 
Därefter redovisas våren  -14 per skolområde. För våren -14 visas även 
inom vilka kategorier anmälningen är gjord. De tre kategorierna är 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Då ärendena 
rapporteras utan individinformation, kan statistiken inte redovisas könsupp-
delad. 
 
Anmälda ärenden, jämförelse över tid; 

 Vt 13 Ht 13 Vt 14 
Förskola 1 1 2 
Skola/fth 7 14 55 

 
Anmälda ärenden per skolområde i relation till attitydundersökningens fråga om trygghet 
(åk 5 och 8); 

Skolområde Antal anmälda 
ärenden 

”Jag känner mig 
trygg i skolan” 

Stämmer helt eller delvis 
Trossö 1 94 % 
Västra 6 96 % 
Lyckeby 1 96 % 
Rödeby 18 95 % 
Jämjö 28 93 % 

 
   forts. 
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 § 56 (forts). 
 Redovisning av anmälda kränkningar enligt SL 6 kap, 10 §,  
 våren 2014. 
 

I Jämjö skolområde, där antalet anmälda kränkningar är flest, är det 
sammantaget (alla skolor i området) två elever som lagt sitt svar på värde 
1 på den fyrgradiga skalan =”Stämmer inte alls” på påståendet ”Jag känner 
mig trygg i skolan”. Nio elever har lagt sitt svar på värde 2. Övriga 158 
elever har lagt sig på 3 eller 4. 
 
Trolig orsak till den stora ökningen i antalet anmälda ärenden samt det 
ojämnt fördelade antalet kommenteras i rapporten. Alla åldersgrupper finns 
representerade, men med en övervikt på elever i åk 7-9. 
 
Anmälda ärenden våren -14, kategoriserade; 
 Diskriminering Trakasserier Kränkningar 
Förskola 0 0 2 
Skola/fth 3 6 44 
 
Antalet anmälda ärenden är 53 stycken varav 5 stycken har kategoriserat 
ärendet i mer än en kategori. 
 
Vid analys av de anmälda ärendena och i diskussion med cheferna i 
verksamheten, kan vi se att det finns olika definitioner på vad en kränkning 
etc är. Vissa chefer är mycket strikta och anmäler i princip allt, oavsett vad 
utredningen sedan kommer fram till. 
 
Andra chefer har gjort tolkningen att det är först om en utredning visar att 
någon verkligen är kränkt etc, som det finns anledning att anmäla. 
 
Gemensamt för alla chefer är att alla bedriver ett förebyggande arbete och 
tar allvarligt på om någon händer. Förklaringen till att alla inte anmäler in till 
huvudmannen är i de flesta fall tidsbrist. 
 
Flera av kommunens skolor, samt några förskolor, har haft representanter 
på Linnéuniversitetets 7,5 poängs utbildning ”Likabehandling och 
värdegrund – i teori och praktik”. Deltagande enheter är mycket nöjda med 
utbildningen och beskriver den som en ögonöppnare. 
 
  forts. 
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 § 56 (forts). 
 Redovisning av anmälda kränkningar enligt SL 6 kap, 10 §,  
 våren 2014. 

 
I antalet anmälda kränkningar, kan vi tydligt se att enheter som gått 
utbildningen är överrepresenterade i statistiken. Det är inte sannolikt at det 
sker fler kränkningar på dessa enheter, utan snarare så att medvetenheten 
där har ökat. 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen BUN 2011.406.619 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 57 
 Skolöverenskommelse – Lägesstatus. 
 

Lokalsamordnare Mats Fredh avrapporterar om lägesstatusen för 
lokalplaneringen. 
 
Avrapporterade områden som görs är de planerade, pågående och 
avslutade. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Kommunstyrelsen  BUN 2014.401.606 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 58 
 Arbetsgång och rutiner för barn i skyddat boende. 
 

Inom Karlskrona kommun finns ett tillfälligt akut boende för kvinnor som 
utsatts för någon form av våld. Boendet bedrivs av Kvinnojouren Frideborg 
som är en ideell obunden förening som aktivt arbetar för att motverka våld 
mot kvinnor och mot våld i nära relationer. 

 
När det finns barn och ungdomar på Frideborgs boende, som kommer från 
annan kommun har dessa rätt att få en förekole- eller skolplacering som 
övriga barn. Barnet går kvar på förskolan eller skolan tills det skyddade 
boende upphör i Frideborg. 
 
Avtal mellan placerande socialtjänst och Kvinnojouren upprättas alltid. 
Ersättning till förskola/skola finns inte reglerat i sådant avtal varför särskilt 
avtal med berörd kommun måste upprättas innan placering kan ske. 
Hanteringen av avtalen ska ske under sekretess. Ett sådant avtal ska 
regleras centralt och kostnader till beslutad enhet föreslås få täckning av 
extra barn-/elevpeng med 800 kronor per vecka. 
 
När barn och ungdomar som redan bor i Karlskrona kommun kommer 
Kvinnojouren med sin mamma för att bo i akutboendet informeras alltid 
socialtjänsten. Barnen har i regel redan förskoleplats – skolplacering, som 
bör fortlöpa. 
 
Enligt uppgift från Kvinnojouren Frideborg kan mellan 20-25 barn i 
varierande åldrar 0-18 år tas emot under ett år. Behovet av platser är för 
närvarande långt mer än man kan erbjuda. Det stora flertalet som bor i 
skyddad boende i Karlskrona kommer från annan kommun. På grund av 
svårigheter att finna bostad är den genomsnittliga tiden i boendet tre 
månader. 
 
  forts. 
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   BUN 2014.401.606 
 
 
 
 
 § 58 (forts). 
 Arbetsgång och rutiner för barn i skyddat boende. 
 

Under vistelsen på kvinnojouren är det av största vikt att socialtjänsten i 
den placerande kommunen har en plan så att barnets liv kan fortsätta som 
vanligt så långt det är möjligt och att mamman och barnet får hjälp till ett 
permanent boende efter vistelsen på jouren. Med stöd i planen kan 
Karlskrona kommun bidra till att barnet kan få i förskolan eller skolan 
utifrån gällande regelverk. Det är ur ett barnperspektiv angeläget att så fort 
som möjligt skapa en fungerande vardag. 
 
Arbetsgång och rutiner 
 

• Personalen på Kvinnojouren kontaktar tjänsteman på Barn- och 
ungdomsförvaltningen som utsetts att ta emot dessa barn/elever. 

• Socialtjänsten i placeringskommun kontaktar tjänsteman enligt ovan 
för att beslut om interkommunal ersättning ska kunna göras. 

• Utsedd tjänsteman i Barn- och ungdomsförvaltningen tar kontakt 
med aktuell förskola/skola för placering. 

• Innan start genomförs ett möte med mamma, barn/elev, pedagog, 
verksamhetsledare på Kvinnojouren och förskolans/skolans 
förskolechef/rektor eller personal som förskolechef/rektor utser. 

• Förskolechef/rektor beslutar vilken avdelning/klass som 
barnet/eleven ska placeras, och hur undervisningen organiseras. 

• Förskolechef/rektor avgör vilka som ska ha information enligt 
handlingsplan för inskrivning av barn och elever med skyddade 
personuppgifter. 

• I samband med att vistelsen på Kvinnojourens akutboende upphör 
ska personalen kontakta förskolan/skolans förskolechef/rektor. 

• Förskolechef/rektor inbjuder till, om möjligt, ett avslutande möte med 
mamma och barn/elev. Detta samtal dokumenteras och all aktuell 
dokumentation redovisas och lämnas till moder för överlämnande till 
ny skolenhet. Oavsett om möte äger rum eller inte ska 
dokumentation genomföras. 

 
Under tiden man bor med sin mamma på akut boende behandlas man som 
om man har skyddade personuppgifter. (OSL – offentlighets- och 
sekretesslagen – 12 kap 3 §). 
 
    forts. 
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   BUN 2014.401.606 
 
 
 
 
 § 58 (forts). 
 Arbetsgång och rutiner för barn i skyddat boende. 
 
 Ekonomi 

Kostnaden för de insatser som medföljer, exempelvis ökad personaltäthet, 
enskild undervisning, hemundervisning kan med de uppgifter som finns att 
tillgå uppgå till 250 000 kronor årligen. 

 
 Beräkning: 25 barn/elever x 12 veckor x 800 kronor. 
 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar hemställa hos 
Kommunstyrelsen 

 
att  finansiering för andra halvåret 2014 med 125 000 kronor för extra 
barn/elevpeng vid tillfälliga placeringar sker genom att hemställa om 
kostnadstäckning med 125 000 kronor. 

 
 
 __________________ 
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Barn- och ungdomsnämnden BUN 2014.397.006 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 59 
 Sammanträdesplan för år 2015. 
 

Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdes-
tider för barn- och ungdomsnämnden 2015. Med på planen finns även 
förslag till datum för ärendeberedning och sammanträdestider för 
arbetsutskottet. 
 
På Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott anför Chatarina Holmberg 
(S) att den föreslagna sammanträdesplanen strider mot den politiska 
överenskommelsen och att hänsyn måste tas till sammanträden med 
Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

att  bordlägga ärendet för att upptas på nämndens möte i oktober 2014. 
 
___________________ 
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Kommunstyrelsen  KS 2014.211.821 
Idrott- och fritidsförvaltningen BUN 2014.203.337 
Akten 
 
 
 
 
 
   § 60 
   Medborgarförslag. Konstgräsplan på skolgården. 
 
   Lokalsamordnare Mats Fredh föredrar ärendet. 
 

 Eleverna i klass 5 B på Spandelstorpskolan inkom 2014-04-29 med ett 
medborgarförslag, gällande önskemål om anläggande av en konstgräs-
plan på Spandelstorpskolans skolgård. 

 
 På fler och fler skolgårdar och idrottsplatser uppförs, där det är möjligt, 

konstgräsplaner, som då ersätter de befintliga stenmjölsplaner som varit i 
drift i många år och som ofta är i stort behov av upprustning, eller tas ur 
drift av andra skäl. Dessa är oftast också stora fullmåttsplaner, för 11 
spelare per lag, som ersätts med mindre planyta, ofta på tvären av den 
större planen, för sju spelare per lag. Därmed sparas en del anläggnings- 
och driftskostnader, ytan används mera effektivt och resterande yta kan 
användas till annan verksamhet. 

 
 Rödebyskolan, Rosenfeldtskolan, Tullskolan och Vämöskolan är skolor 

där konstgräsplaner har anlagts på senare år. 
 
 Spandelstorpskolan är en omtyckt skola i ett populärt område, där det bor 

många barnfamiljer. Eleverna framhåller i sin skrivelse att en konstgräs-
plan skulle gynna de allt flera barn som kommer till området, om en större 
möjlighet att kunna använda planen, även vid dåligt väder och om 
minskad skaderisk vid lek på konstgräsplan. 

 
 Man skriver vidare: 
 ”Den kan också användas av andra t ex kan föreningar komma hit och 

träna”. 
 
 Ekonomi/Investeringskostnad 
 En konstgräsplan, som kan vara aktuell för Spandelstorpskolan, har en 

investeringskostnad av 500-600 tkr. (Mått upp till 54x32 m = 1728 kvm). 
 
   forts. 
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    KS 2014.211.821 
    BUN 2014.203.337 
 
 
 
   § 60 (forts). 
   Medborgarförslag. Konstgräsplan på skolgården. 
 

 Barn- och ungdomsnämnden har, för de närmaste åren, inte utrymme för 
en investering av detta slag. 

 
 Däremot skulle förslaget om en konstgräsplan på Spandelstorpskolans 

skolgård, kunna läggas till de förslag på åtgärder om aktivitetsytor för 
unga, som tagits fram i den utredning som benämns Aktivitetsytor för 
unga i Karlskrona kommun. 

 
 Denna utredning, som upprättats av Idrott- och fritidsförvaltningen, på 

uppdrag, beskriver förhållande på idrottsplatser, parker, badplatser, 
lekparker m fl områden. Även skolgårdar har inventerats och beskrivits. 
Barn- och ungdomsförvaltningen har deltagit i detta arbete. Utredningen 
föreslår behov av insatser för olika objekt och har även grupperat dessa i 
prioriteringsordning, med behovsbedömning av lämpliga 
förbättringsåtgärder. 

 
 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar för egen del 
 

 att  medborgarförslaget om konstgräsplan på Spandelstorpskolans 
skolgård, biläggs Idrott- och fritidsförvaltningens utredningsförslag och 
hanteras inom denna, i dess fortsatta arbete. 

 
   Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
   att  anse medborgarförslaget besvarat. 
 
   ________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen BUN 2014.402.286 
Tekniska nämnden 
Skolområden 
Ramdala skola 
Akten 
 
 
 
 § 61 
 Ramdala skola. Ombyggnad av ventilation. 
 
 Lokalsamordnare Mats Fredh föredrar ärendet. 
 

Elevantalet inom Karlskrona kommuns grundskolor ökar de närmaste 
åren, främst för fyra av skolorna. En av dessa skolor är Ramdala skola. 
Detta beror på bland annat på den expansion som sker i 
Trummenäsområdet och på Torsnäs. 
 
Ramdala skola byggdes till i två etapper under 1980-talet. Lågstadie-
byggnaden byggdes först och placerades närmast Ramdala medborgar-
hus. Medborgarhuset används av skolan med kök och matsal, för 
skolmåltidsverksamheten, samt används gymnastiksalen för idrotts-
undervisning. I slutet av 1980-talet byggdes sedan en mellanstadie-
byggnad till och dockades på lågstadiedelen. Slöjdsalar byggdes i en 
separat byggnad, intill de övriga. Dessutom finns Ramdala förskola på 
skoltomten. 
 
Elevprognos 
Årskurs Läsår 

 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
F 25 26 21 29 26 25 
1 25 25 26 21 29 26 
2 29 22 25 26 21 29 
3 22 27 22 25 26 21 
4 20 22 27 22 25 26 
5 23 18 22 27 22 25 
6 21 21 18 22 27 22 

Totalt 165 161 161 172 176 174 
 

  
   forts. 
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   BUN 2014.402.286 
 
 
 
 
 § 61 (forts). 
 Ramdala skola. Ombyggnad av ventilation. 
 
 Lokalanpassningar/Investeringsbehov 

Ventilationssystemet i lågstadiebyggnaden, som byggdes i början av 
1980-talet, dimensionerades för 20 elever per klassrum. Dock har 
elevutvecklingen och verksamhetsanvändningen förändrats i dessa lokaler 
efterhand, som förändringar krävts och klasserna blivit större. 
 
För att möta dagens behov och den prognostiserade elevutvecklingen 
framöver, behöver dimensioneringen av ventilationssystemet uppgraderas 
i denna del av skolan, så att varje av de aktuella klassrummen klarar en 
personlast med minst 30 personer per rum. 
 
Följande personlast gäller för läsåret 14/15, i de aktuella salarna vid 
läsårets början: 
Rumsnummer Ventilationskapacitet Aktuell personlast 

1001 20 20-35 Fritidshem 
1006 20  26 Åk 1    
1025 20 19 Åk 5 
1027 20 23 Åk 2 
1035 20 28 Åk 3 

 100 personer 123 personer 
 
Fastighetsavdelningen har med underhållsmedel bytt ut skolans 
ventilationsaggregat för den aktuella skoldelen, under sommaren 2014. 
Detta aggregat är dimensionerat för att kunna klara det ovan angivna 
uppgraderingsbehovet i de aktuella salarna 
 
Ekonomi/Investeringskostnad 
Investeringskostnaden avser alltså inte en komplett ventilations-
anläggning, utan avser ett byte och installation av nya, grövre ventilations-
kanaler, samt nya anslutningar till de angivna klassrummen. 
 
Kostnaden för denna investering kommer, enligt uppgift, att uppgå till  
500 tkr. 

 
 
   forts. 
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   BUN 2014.402.286 
 
 
 
 
 § 61 (forts). 
 Ramdala skola. Ombyggnad av ventilation. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

att  hos Tekniska nämnden begära investeringstillstånd med 500 tkr, för 
att utföra uppgradering av ventilation vid Ramdala skola, enligt ovan 
angiven beskrivning. 

 
 __________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen BUN 2014.394.005 
Anders Karlsson 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 62 
 Nytt PuL-ombud för Barn- och ungdomsförvaltningen. 
 

Då tidigare PuL-ombud Lise-Lott Winnow övergår till den nya 
kanslifunktionen och annan förvaltning från 1 september 2014, föreslås i 
stället Anders Karlsson till nytt personuppgiftsombud för Barn- och 
ungdomsförvaltningen. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

att  utse Anders Karlsson till nytt personuppgiftsombud från och med den 
1 oktober 2014. 

 
 __________________ 
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Kommunstyrelsen  BUN 2014.357.041 
Revisionen 
Barn- och ungdomsförvaltningen  
Akten 
 
 
 
 
 § 63 
 Delårsrapport augusti 2014. 
 

Controller Peter Arkeklint, HR-specialist Cecilia Westlund och 
förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2014 uppgår till  
1 061,8 Mnkr. 
 
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per  
31 augusti 2014 uppgår till 679,1 Mnkr, att jämföra med budget om  
682,4 Mnkr, således en positiv avvikelse mot budget med 3,3 Mnkr. 
 
 
Område 
Belopp Mnkr 

Budget 
Januari-Augusti 

Utfall 
Januari-Augusti 

Avvikelse 

Centrala kostnader, 
volymer 

 
-541,5 

 
-541,0 

 
+0,5 

Centrala poster, 
övrigt 

 
-171,3 

 
-167,1 

 
+4,2 

Kommunala 
förskolor 

 
10,5 

 
+9,5 

 
-1,0 

Kommunala 
skolor/fritids 

 
+19,9 

 
+19,5 

 
-0,4 

SUMMA -682,4 -679,1 +3,3 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
1. att  godkänna delårsrapport per augusti 2014, samt 
 
2. att  överlämna delårsrapporten till Kommunstyrelsen och Revisionen för 
handläggning. 
 
___________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 § 64 
 Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän. 
 
 Se förteckning över fattade beslut. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
 att ta redovisningen till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
 
 
 Förteckning finns tillgänglig på Barn- och ungdomsförvaltningen. 
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 § 65 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Protokoll från möte med samverkansgrupp, Jämjö skolområde F-6. 
2014-05-22. 

2. Sammanträdesprotokoll med samverkansgruppen, Lyckeby skolområde, 
Spandelstorps förskolor 2014-06-18. 

3. Skrivelse från Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-04-10 avseende 
beslut ordinarie tillsyn. Silvertärnans föräldrakooperativa förskola. 

4. Skrivelse från Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-04-11 avseende 
ordinarie tillsyn. Fantasi fristående förskola. 

5. Skrivelse från Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-05-12 avseende 
protokoll, intern kvalitetstillsyn. Kronotorps förskola. 

6. Skrivelse från Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-06-16 avseende 
protokoll, intern kvalitetstillsyn. Spjutsbygds förskola. 

7. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 112. Revisionsberättelse år 2013 och 
beslut om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen. Barn- och 
ungdomsnämnden, Handikappnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och 
fritidsnämnde3n, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, 
Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden, Överförmyndar-
nämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 

8. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 113. Årsredovisning för år 2013 
Karlskrona kommun. 

9. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 117. Antagande av fördjupad 
översiktsplan för Skärgården. 

10. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 123. Återremiss, uppföljning per den 
28 februari 2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter. 

11. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 124. Delårsrapport per den 30 april 
2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter. 

12. Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-08-08. Svar till Skolinspektionen 
avseende kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med 
diagnosen AD/HD i grundskolan vid Betaskolan i Karlskrona kommun – 
redovisning av planerade och vidtagna åtgärder. 
___________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen 
Anna Strömqvist 
 
 
 
 
 
 
 § 66 
 Kurser och konferenser. 
 
 Skolriksdag 2015 – mötesplatsen för dig som leder och styr skolan. 

Åsa Gyberg-Karlsson informerar nämnden att Skolriksdagen 2015 äger 
rum den 27-29 april i Stockholm. 
 
Skolor som skapar – skapar kunnande. 
Anna Strömqvist (S) anmäler sitt intresse att delta i rubricerad konferens i 
Karlshamn den 13 november 2014. Arrangör är Region Blekinge. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 

att  Anna Strömqvist (S) deltar i konferensen Skolor som skapar – skapar 
kunnande i Karlshamn den 13 november 2014. 

 
 __________________ 
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 § 67 
 Övriga frågor. 
 
 Ljudvolym i klassrum. 

Christopher Larsson (SD) har en reflektion om att det ska finnas 
decibelmätning i klassrummen. 
 
Utemiljö på Rödebyskolan. 
Christopher Larsson (SD) undrar om det är något på gång att åtgärda 
utomhusmiljön på Rödebyskolan. 
 
Förvaltningschef Maria Persson svarar att det finns inga medel att åtgärda 
utomhusmiljön i dagsläget. 
 
Pernilla Persson (C) informerar om att föräldrarna till barnen på skolan har 
tagit egna initiativ och ska hjälpa till att snygga upp på Rödebyskolan. 
 
Felanmälan till Tekniska förvaltningen 
Christopher Larsson (SD) undrar om problemet är löst vad gäller 
felanmälan till Tekniska förvaltningen. 
 
Förvaltningschef Maria Persson svarar att det inte är fullt löst utan frågan 
fortlöper. 
 
Matsäckar m m 
Helene Gustavsson (S) undrar om inte skolan ska stå för kostnaderna när 
det gäller matsäckar, frukter m m som eleverna uppmanas att ta med sig 
hemifrån. Hur ställer sig förvaltningen till detta? 
 
Förvaltningschef Maria Persson svarar att det ska vara en avgiftsfri skola 
och erinrar om att påminnelse gått ut till alla chefer när samma fråga var 
uppe på sammanträdet i juni månad. Om problemet kvarstår är det värt att 
upprepa och frågan kommer återigen att lyftas på en verksamhetsträff 
med betoning på olika förutsättningar skolor emellan och att den 
sammanlagda summan för enskild elev inte får överstiga den av nämnden 
beslutade årskostnaden. 

 
  forts. 
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 § 67 (forts). 
 Övriga frågor. 
 
 Delegationsärenden. 

Helene Gustavsson (S) undrar över rubriken ”Avstängd av plats på grund 
av skuld”, vad innebär det? 
 
Förvaltningschef Maria Persson återkommer i frågan till nästa Barn- och 
ungdomsnämnd. 
 
 
ADHD-artiklar i lokalpressen. 
Pernilla Persson (C) vill ha en redovisning med anledning av 
Skolinspektionens rapport från granskning om att förbättra rutinerna kring 
elever med ADHD. 
 
Förvaltningschef Maria Persson tar upp ämnet som en information på 
Barn- och ungdomsnämndens möte i oktober. 
 
 
Ändrar organisation om politikers arvoden. 
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher informerar om den 
organisationsförändring som gäller utbetalning av politikers arvoden. 
Förändringen började gälla från och med den 1 september 2014. 

 
  

 __________________ 
 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 
BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 

Sammanträdesprotokoll 

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 22 oktober 2014. 

§ 68 Redovisning av uppdrag avseende nyanlända barn, Migrationsverket samt extra 
resurser till rektorerna. 

§ 69 Redovisning av attitydundersökning i fritidshemmen. 

§ 70 Information om skolskjutsar. 

§ 71 Remiss. Handlingsplan mot korruption. 

§ 72 Redovisning av åtgärder avseende rutiner och handläggning när det gäller 
anmälningsplikten enligt Sol 14 kap 1 §. 

§ 73 Provisorisk förskola i kv Hjulhammar. Utgår. 

§ 7 4 Om- och tillbyggnad av Jändelskolan, Jämjö Kunskapscentrum. 

§ 75 Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamhet inom Barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter. 

§ 76 Sammanträdesplan för år 2015. Utgår. 

§ 77 Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän. 

§ 78 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 

§ 79 Kurser och konferenser. 

§ 80 Övriga frågor/Information. 

§ 81 Tillfälligt intagningsstopp på Tullskolan. 

§ 82 Utökad ram för hyreskostnad och investeringskostnad, gällande för inventarier, 
för kommunal förskola i kv Lindblad. 

Justerandes sign. Sign. Utdragsbestyrkande 

CJr 
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Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 2 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Plats och tid Karlskrona KompetensCenter, Gullberna Park, sal Oscarsvärn 1 
onsdagen den 22 oktober 2014, klockan 08.30 - 12.10 

Beslutande Ordförande 
2:e vice ordf 
Ledamöter 

Jan-Olof Petersson (FP) 
Chatarina Holmberg (S) 
Shirin Sahebjamee (S) 
Emma Stjernlöf (M) 
Eva Ottosson (M) 
Morgan Kullberg (M) 
Peter Christensen (FP) 
Pernilla Persson (C) 
Åsa Gyberg-Karlsson (V) 
Ann-Louise Trulsson (KO) 

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S) 
Anna Strömqvist (S) 
Johan Ekström (S) 
Emina Cejvan (M) 
Charlotta Antman (SO) 

Övriga närvarande ersättare Inga-Britt Karlsson (S) 

Utses att justera 

Justerandes sign. 

~ 

Tjänstemän Förvaltningschef Maria Persson 
Kvalitetschef Anja Eklund 
Kvalitetscontroller Marina Eriksson 
Lokalsamordnare Mats Fredh 
Verksamhetschef Solvig Ohlsson 
Skolutredare Claes-Urban Persson, kl 08.30-11-10 
Tf verksamhetschef Helen Allevang 

Sekreterare Marie-Louise Bescher 

Shirin Sahebjamee 

Sign. Utdragsbestyrkande 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

Sekreterare 

Ordförande 

Marie-Louise Bescher 

~o~ 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 3 

Sammanträdesprotokoll 

Paragraf 68 - 82 

Justerare c.5~:-z:a S:l~h~~-
Shirin Sahebjamee CJ 

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den ~q oktober 2014, 
intygar i tjänsten 

~®t&lllw 'hdumJ 
Marie-Louise Bescher 

Justerandes sign. Sign. Sign. Utdragsbestyrkande 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Akten 

Justerandes sign. 

BON 2014.468.616 

§ 68 
Redovisning av uppdrag avseende nyanlända barn, 
Migrations-verket samt extra resurser till rektorerna. 

Kvalitetschef Anja Eklund informerar i ärendet. 

Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i förskola/skola på 
samma villkor som alla andra barn i Sverige. 

Efter en vistelse och kartläggning i Välkomsten under fyra veckor, sker 
för skolpliktiga barn en överlämning till ordinarie skola. 

Arbetsgång för förskolebarn ser annorlunda ut. Under tiden i 
Välkomsten får vårdnadshavarna information om när man kan få 
förskoleplats och hur man ansöker. 

En skriftlig rutin har arbetats fram som styrs av Migrationsverkets 
regelverk. 

Rutinen finns i verksamhetshandboken på intranätet, samt delgivits 
fristående förskolor. 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Sign. Utdragsbestyrkande 



ifi KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 5 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Akten 

Justerandes sign. 

BON 2014.371.611 

§ 69 
Redovisning av attitydundersökning i kommunens 
fritidshem 2014. 

Kvalitetscontroller Marina Eriksson informerar i ärendet. 

Under våren 2014 genomfördes en attitydundersökning i ett urval av 
kommunens fritidshem. Undersökningen riktades både till elever och till 
föräldrar. 

Vid diskussioner med fritidshemmens personal, samt vid kvalitets
kommissionerna i de fem skolområdena, framgår att personalen ofta 
har en än större ambition med verksamheten på fritidshemmen. Stora 
barngrupper och lokalernas beskaffenhet begränsar ofta möjligheterna 
att realisera den ambition och de ideer som pedagogerna har. Trots det 
är elever och föräldrar sammantaget mycket nöjda med verksamheten. 

Undersökningens upplägg 
Undersökningen gjordes i form av en enkät till både elever och föräldrar 
till ett riktat urval. I urvalet togs hänsyn till olika faktorer för att få en så 
bred bild av kommunens verksamhet som möjligt. Undersökningen 
täcker alla kommundelar och åldersgrupper. 

• Antal svar, vårdnadshavare 711 stycken ( 41 % av urvalet). 
• Antal svar, elever 1036 stycken (60 % av urvalet). 

Frågorna som ställdes till eleverna söker fånga olika aspekter; trygghet 
och trivsel, innehåll och lärande, rekreation, miljön och 
frukost/mellanmål. 

Föräldraenkäten hade nio frågor och en fritextmöjlighet. 
Svarsalternativen var Alltid - Oftast - Sällan - Aldrig och Vet ej. 

Sammanfattning, elevresultat 
Kommunens elever som svarat på enkäten är mycket nöjda med sina 
fritidshem. 

forts. 

Sign. /_/ JJ 
~~ 

Utdragsbestyrkande Sign. 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 6 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerandes sign. 

BUN 2014.371.611 

§ 69 (forts). 
Redovisning av attitydundersökning i kommunens 
fritidshem 2014. 

I svaren på frågorna 8 - 10 kan vi utläsa att pedagogernas profession 
och uppdraget enligt styrdokumenten, syns tydligt i verksamheten och 
"når fram" till eleverna. 

Tryggheten är glädjande hög, både utomhus och inomhus. 

Att ge eleverna möjlighet till rekreation är ett av uppdragen. Fråga 5 
fångar delvis det uppdraget. Elevernas svar är positiva, men i 
jämförelse med andra frågor kan vi ändå se ett utvecklingsområde här. 
Möjligheten till rekreation hänger nära samman med lokalernas 
utformning som finns bland frågorna riktade till föräldrarna. 

Enkätresultat, föräldrar 
Den lägre svarsfrekvensen från föräldrar förklaras delvis av att många 
av eleverna i verksamheten går till och från fritids själva utan 
föräldrarnas följe. Det medför att personalen inte träffar föräldrarna så 
ofta och får då svårare att motivera dem till att svara. 

Sammanfattning, föräldraresultat 
Vi kan göra bedömningen att de föräldrar som har svarat på enkäten är 
nöjda med verksamheten - liksom deras barn. 

Resultatet av attitydundersökningen har presenterats för rektorer och 
för all personal på fritidshemmen. Den har även diskuterats och 
analyserats i det nätverk av fritidspedagoger som finns sedan ett antal 
år tillbaka. Enkätens frågor och upplägg beslutades i denna grupp. I 
närverket finns representanter från alla fem skolområden och leds av en 
rektor och förvaltningens kvalitetscontroller. 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Sign. Utdragsbestyrkande 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 7 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerandes sign. 

§ 70 
Information om skolskjutsar. 

Skolutredare Claes-Urban Persson informerar om skolskjuts
verksamheten och trafiksäkerhet. 

Varje vardag utgår det 50 fordon med 2000 barn till 30 skolor. 

Skolskjutsregeln är 2, 3 och 4 km genererar skolskjutsrättigheter 
beroende på vilken ålder man befinner sig i. 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Sigo. g;(, Sign. Utdragsbestyrkande 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 8 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Akten 

KS 2014.436.109 
BUN 2014.346.003 

Justerandes sign. 

§ 71 
Remiss. Handlingsplan mot korruption. 

På Kommunstyrelsens uppdrag har Kommunledningsförvaltningen 
utarbetat en handlingsplan för att motverka korruption. Förslaget är 
utskickat på internremiss till samtliga nämnder och Kommunrevisionen. 

Förslaget till nya styrdokument består av: 

• Policy mot mutor och andra oegentligheter. 
• Riktlinjer mot mutor. 
• Riktlinjer för bisysslor (inklusive blankett, bedömning och beslut). 
• Riktlinjer för representation , avtackningar och gåvor. 

Definition av dokumentens karaktär: 

• Policy tydliggör kommunens förhållningssätt. 
• Riktlinjer redogör för lagstiftningen och ger vägledning . 

Barn- och ungdomsnämnden ser mycket positivt på tydligheten i de 
olika dokumenten. Nämnden vill särskilt lyfta fram vikten av att lag
stiftning, policy och riktlinjer ingår i den introduktion som ges till 
förtroendevalda. 

Den del som Barn- och ungdomsnämnden vill kommentera för att 
uppnå ännu bättre tydlighet gäller Riktlinjer för representation, 
avtackningar och gåvor. 

Texten behöver förtydligas. Exempelvis kan skälen för att sluta sin 
anställning även vara "sjukskrivning eller på arbetsgivarens initiativ". 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att överlämna Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande den 
10 oktober 2014 till Kommunstyrelsen. 

Sigo. ,>fv Sign. Utdragsbestyrkande 



?fi KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 9 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Justerandes sign. 

BON 2014.464.619 

§ 72 
Redovisning av åtgärder avseende rutiner och handläggning när 
det gäller anmälningsplikten enligt Sol 14 kap 1 §. 

Den 30 juni 2014 redovisades ett utredningsuppdrag av A-C P konsult 
som genomförts på uppdrag av Kommunledningsförvaltningen. 

"Utredning med anledning av ett barns dödsfall". I uppdraget ingick att 
lämna förslag på förbättringar i ärenderutinerna och hur handläggning 
hanteras för att minimera risker i framtida handläggning. 

I ett extra insatt arbetsutskott med Barn- och ungdomsnämnden, den 
1 juli 2014, gavs uppdrag till förvaltningen att redovisa åtgärder. 
Uppdraget finns dock inte i protokollet. 

Utredarens förslag som riktas till Barn- och ungdomsnämndens 
ansvarsområde: 

• En konkret tydlig rutin för skolans anmälningsskyldighet ska tas 
fram. 

• Det ska finnas en särskild blankett för skolpersonal att använda 
vid anmälan. 

• Särskilda utbildningsinsatser måste till för implementering av ovan 
nämnda rutiner. 

• Kontinuerlig uppföljning ska ske av att rutinerna är kända och 
efterlevs. 

• Rutiner behövs för hur anmälningarna hanteras administrativt. 
• En årlig uppföljning av hur anmälningsskyldigheten efterlevs ska 

göras och redovisas till Barn- och ungdomsnämnden. 
• Samverkan med socialtjänsten behöver utvecklas i de delar som 

präglas av bristande tillit. 
• Det måste tydliggöras vilken funktion inom förvaltningen som är 

ansvarig inom varje område tex för att bevaka lagändringar och 
revidera rutiner. 

forts. 

Sign. Utdragsbestyrkande 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 I 0 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerandes sign. 

BON 2014.464.619 

§ 72 (forts). 
Redovisning av åtgärder avseende rutiner och handläggning när 
det gäller anmälningsplikten enligt Sol 14 kap 1 §. 

I utredningen framkom även att det funnits brister i hanteringen av 
skolhälsovårdens journal för aktuell elev. 

I de redovisade intervjuerna med lärare, skolsköterska och rektor 
uttrycks en mycket stor oro över den höga arbetsbelastningen. 

Information ges om: 

• Omedelbara åtgärder. 
• Fortsatta åtgärder. 
• Beslutade åtgärd riktlinjer anmälningsskyldighet. 
• Aktuell personalsituation. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten, samt 

2. att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen för kännedom. 

Sign. Utdragsbestyrkande 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 
BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

Akten 

§ 73 
Provisorisk förskola i kv Hjulhammar. 

Ärendet utgår. 

Justera ndes sign. Sign. 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 11 

Sammanträdesprotokoll 
SON 2014.465.611 

Utdragsbestyrkande 



IJ~ONA Sammanträdesdatum Blad 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

BON 2014.466.043 

Barn- och ungdomsförvaltningen 
Tekniska nämnden 
Akten 

§ 74 
Jämjö Kunskapscentrum. Om- och tillbyggnad av Jändelskolan. 

Enligt beslut i Skolöverenskommelsen från 2012 skall bland annat 
Kunskapscentran tillskapas. Först ut i raden av nya projekt utifrån beslutet 
blev Lyckeby Kunskapscentrum, som blev klart till läsårsstarten i augusti 
2014. Lyckebyskolan har därmed tagits ur drift och skolverksamheten har 
nu i sin helhet flyttats över till LKC. 

Näst i tur att nu planera är, enligt Skolöverenskommelsen, att utveckla 
Jändelskolan till ett kunskapscentrum och i samband med detta även flytta 
över verksamheten från Jämjö kyrkskola till Jämjö Kunskapscentrum, samt 
att ta Kyrkskolan ur drift. 

I Barn- och ungdomsnämnden diskuterades den 23 november 2011 , om 
behovet av skolförändring i Jämjö tätort. Det slogs fast att lokalerna på 
Jändelskolan 3-5, i befintligt skick, inte skulle kunna klara de elevökningar 
från Kyrkskolan som förelåg enligt prognos för läsåren 2012-2015. En 
utbyggnad av Jändelskolan 3-5 beslutades därför vid sammanträdet den 
25 januari 2012. Utbyggnaden stod klar sommaren 2013. 

Barn- och ungdomsnämnden beslöt samtidigt att genomföra en förstudie 
för etablering av Jämjö Kunskapscentrum på Jändelskolans tomt 
(Hammarby 14: 1 och 2:35), under förutsättning att Kommunfullmäktige 
beslutade om aweckling av Jämjö kyrkskola. Vilket också gjordes i och 
med beslutet om Skolöverenskommelsen i mars 2012. 

forts . 

Sign. Utdragsbestyrkande 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 201 4 13 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerandes sign. 

11~ 

BON 2014.466.043 

§ 74 (forts). 
Jämjö Kunskapscentrum. Om- och tillbyggnad av Jändelskolan. 

Elevprognos JKC (nuvarande Jämjö kyrkskola och Jändelskolan) 

14/15 15/16 16/17 17/16 18/19 
F 51 42 41 38 40 
1 43 51 42 41 38 
2 38 43 51 42 41 
3 52 38 43 51 42 
4 56 52 38 43 51 
5 57 56 52 38 43 
6 51 57 56 52 38 
7 75 96 108 93 95 
8 90 75 96 108 93 
9 66 90 75 96 108 

579 600 602 602 589 

Lokalanpassningarl lnvesteringsbehov 
Befintliga lokaler på Jändelskolan inrymmer nu årskurserna 4-6 och 7-9, 
samt fritidshem. Eleverna i förskoleklass och t o m årskurs 3 har nu sin 
skolgång förlagd till Jämjö kyrkskola. Skolöverenskommelsens beslut 
innebär att Jämjö kyrkskola skall läggas ner och Jändelskolans lokaler 
skall anpassas och byggas till , för att kunna ta emot Kyrkskolans elever. 

För att klara det kommande verksamhetsbehovet, vid skapandet av Jämjö 
Kunskapscentrum, krävs enligt den processade förstudien, en nybyggnad 
motsvarande 990 kvm och en anpassning och översyn av Jändelskolans 
befintliga inomhusytor, motsvarande 950 kvm. Dessutom behövs en 
översyn av idrottsanläggningens löparbanor, hoppgropar, fotbollsplan och 
övrig lekyta, vilken har räknats in i kalkylen. 

lnvesteringskostnad 
Åtgärderna för anpassning av Jändelskolan till Jämjö Kunskapscentrum är 
beräknade till 29 mnkr. Medel för investeringen finns avsatta i Karlskrona 
kommuns investeringsplan för 2014-2018, med 10 mnkr för år 2016 och 
19 mnkr för 2017. 

forts. 

Sign. Utdragsbestyrkande 



illfti KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 14 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerandes sign. 

BON 2014.466.043 

§ 7 4 (forts). 
Jämjö Kunskapscentrum. Om- och tillbyggnad av Jändelskolan. 

Förutom investeringskostnaden för fastighetsinvesteringen, krävs också 
investeringsmedel för verksamhetens behov av nyinvesteringar, i 
samband med verksamhetsförändringen. lnvesteringsbehovet för 
verksamhetens omställning beräknas till 1,3 mnkr. 

lnvesteringskalky/ 
Avvecklingen av Jämjö kyrkskola innebär att verksamheten lämnar 
2 626 kvm. Det innebär en minskning med 1 636 kvm, för den totalt 
förhyrda ytan för skolverksamheten inom Jämjö Kunskapscentrum, 
eftersom nybyggnadsytan vid Jändelskolan beräknas till 990 kvm. 

lnvesteringskostnaden på 29 000 000 kr har en avskrivningstid på 33 år 
för både mark och fastighet. Kostnaden fördelar sig med 27 500 000 kr på 
fastigheten och 1 500 000 kr för mark och utrustning. 

Den årliga hyreskostnaden fördelar sig enligt specifikation nedan 

Ränta och avskrivning_ar 1 603 788 
Drift och underhåll, fast!_g_het 445 050 
Drift och underhåll, mark 17 500 
Administration - kostnad per kvm 20 769 
Pålä_g_g_ h_y_resförluster - 1 % 20 871 
~rsh_y_ra - investerin_g_ 2 107 978 
Hyreskostnad Jämiö k_y_rkskola u!g_år - 1 352 604 
Arsh_yra - öknin_g_ efter investerin_g_en 755 374 

Yrkande 
Chatarina Holmberg (S) yrkar på en tilläggsatt-sats som lyder "att en 
konsekvensanalys tas fram för att visa på konsekvenserna av att fortsätta 
bedriva verksamhet vid Kyrkskolan alternativt stänga Kyrkskolan". 

Barn och ungdomsnämnen beslutar således för egen del 

att en konsekvensanalys tas fram för att visa på konsekvenserna av att 
fortsätta bedriva verksamhet vid Kyrkskolan alternativt stänga Kyrkskolan. 

forts. 

Sign. Utdragsbestyrkande 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 15 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerandes sign. 

BON 2014.466.043 

§ 74 (forts). 
Jämjö Kunskapscentrum. Om- och tillbyggnad av Jändelskolan. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå Tekniska nämnden 

att begära projekterings- och investeringstillstånd för om- och tillbyggnad 
av Jändelskolan till Jämjö Kunskapscentrum, med ett investeringsbelopp 
på 29 mnkr. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen 
hemställa att Kommunfullmäktige beslutar 

att ett extra investeringsbidrag på 1,3 mnkr beviljas med anledning av 
inrättandet av Jämjö Kunskapscentrum. 

Sig~ Sign. Utdrags bestyrkande 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 16 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
Akten 

BON 2014.467.622 

Justerandes sign. 

~ 

§ 75 
Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamhet inom Barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter. 

Verksamhetschef Solvig Ohlsson föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktige antog i oktober 2013 en gemensam måltidspolicy för 
Karlskrona kommun, § 125, och i maj 2014 antog Kommunstyrelsen 
gemensamma riktlinjer för måltidsverksamheten inom Karlskrona 
kommun, § 129. 

I samband med beslutet om gemensamma riktlinjer beslutades 

att i enlighet med vad som anges i den av kommunfullmäktige beslutade 
gemensamma måltidspolicyn, berörda nämnder med utgångspunkt i 
måltidspolicyn och de gemensamma riktlinjerna för måltidsverksamheten 
ska utarbeta och fastställa tillämpningsanvisningar inom det egna 
verksamhetsområdet. Respektive nämnd ska besluta om tillämpnings
anvisningar senast under oktober 2014. Tillämpningsanvisningarna skall 
gälla senast från 1 januari 2015. 

I de gemensamma riktlinjerna finns 13 punkter framtagna, varav åtta berör 
Barn- och ungdomsnämnden. Därutöver förslår arbetsgruppen att också 
ytterligare en punkt omkring livsmedelsverkets rekommendationer tas 
med. 

En arbetsgrupp har träffats fyra gånger under augusti och september 2014 
för att arbeta fram förslag på tillämpningsanvisningar för Barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter. 

Yrkande 
Chatarina Halmberg (S) yrkar på återremiss för att klargöra hur behovet av 
pedagogiska måltider ser ut och vilken personal som ska schemaläggas 
för att få kostnadsfria pedagogiska måltider. Det ska framgå vad en 
pedagogisk måltid är. Redovisning ska ske specifikt för förskola små/stora 
barn, förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9 och särskolan. 

forts. 

Sign. Utdragsbestyrkande 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 201 4 17 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerandes sign. 

BON 2014.467.622 

§ 75 (forts). 
Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamhet inom Barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter. 

Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 

att återremittera ärendet för att klargöra hur behovet av pedagogiska 
måltider ser ut och vilken personal som ska schemaläggas för att få 
kostnadsfria pedagogiska måltider. Det ska framgå vad en pedagogisk 
måltid är. Redovisning ska ske specifikt för förskola små/stora barn, 
förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9 och särskolan. 

Sign. Utdragsbestyrkande 



i8f8j KARLSKRONA 
~KOMMUN 
BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

Barn- och ungdomsnämnden 
Akten 

§ 76 
Sammanträdesplan för år 2015. 

Ärendet utgår. 

Sign. 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 18 

Sammanträdesprotokol l 
BON 2014.397.006 

Utdragsbestyrkande 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 
BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

§ 77 
Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän. 

Se förteckning över fattade beslut. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att ta redovisningen till dagens protokoll. 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 19 

Sammanträdes protokoll 

Förteckning finns tillgänglig på Barn- och ungdomsförvaltningen. 

Justerandes sign. Sign. Utdragsbestyrkande 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerandes sign. 

~ 

§ 78 
Meddelanden, skrivelser och rapporter. 

1. Protokoll från Samverkansgruppen Trossö skolområde 2014-02-06. 

2. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-09-01. 

3. Protokoll från Samverkansgruppen Rödeby skolområde 2014-05-26. 

4. Protokoll från Samverkansgruppen Rödeby skolområde 2014-06-16. 

5. Skolinspektionen. Beslut 2014-09-04. Anmälan om situationen för ett 
förskolebarn vid Bullerbyns förskola i Karlskrona kommun. 

6. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-08-13. 

7. Protokoll från Samverkansgruppen Sunnadals skolområde 2014-08-27. 

8. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-09-01 . 

9. Protokoll från Kommunövergripande Samverkansgruppen 2014-05-28. 

10. Protokoll från Samverkansgruppen Jämjö skolområde 2014-09-11. 

11. Skolinspektionen. Beslut 2014-09-04. Avser anmälan om situationen för 
ett förskolebarn vid Bullerbyns förskola i Karlskrona kommun. 

Sign. Utdragsbestyrkande 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 
BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

§ 79 
Kurser och konferenser. 

Toleransprojektet 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 21 

Sammanträdesprotokoll 

Ordföranden Jan-Olof Petersson (FP) påminner om föreläsningen om 
toleransprojektet som äger rum den 12 november 2014 klockan 
08.00-12.00 på Marinmuseum. 

Justerandes sign. '''5t( Sign. Utd ragsbestyrkande 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 22 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerandes sign. Sign. 

§ 80 
Ovriga frågor/Information. 

Hjärt- och lungräddning samt 1 :a hjälpen 
Anna Strömqvist (S) undrar om personalen har kunskap om hjärt- och 
lungräddning samt 1 :a hjälpen. 

Verksamhetschef Solvig Ohlsson svarar att en kontinuerlig utbildning sker 
av personalen där även brandutbildning ingår. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Blad 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Akten 

Justerandes sign. 

BON 2014.519.611 

§ 81 
Tillfälligt intagningsstopp på Tullskolan. 

Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet. 

Barn- och ungdomsförvaltningen vill föreslå ett tillfälligt stopp för intagning 
av nya elever på Tullskolan som även gäller inom skolans 
upptagningsområde. 

Bakgrund 
Tullskolan har sedan den nyöppnades efter renovering gått från 125 till 
195 elever. Om- och tillbyggnad pågår för att lokalmässigt klara det ökade 
elevantalet. För närvarande lever skolan med provisoriska lösningar som 
innebär stor ansträngning för skolans personal. Trångboddheten kan 
påverka eleverna även om skolan gör sitt yttersta för att skapa en god 
undervisningsmiljö. 

Förslag 
Förvaltningen bedömer tillsammans med skolledningen att ett stopp för 
intag av nya elever är nödvändigt för att klara situationen under 
återstående läsår och till dess skolan fått utökade lokaler. Elever som 
tillhör Tullskolans upptagningsområde kommer att erbjudas skolgång på 
Hästöskolan eller Saltöskolan, det alternativ som bedöms vara det bästa i 
samråd mellan rektor och familjen. 

Skolskjuts 
Avståndsmässigt finns Saltö och Hästö skola mellan 2,5 och 3,0 kilometer 
från Tullskolan; dessa avstånd generar skolskjutsrättighet för F-3 elever 
och i vissa fall även för 4-6 elever. I detta läge när Barn- och 
ungdomsförvaltningen anvisar annan skola än den geografiskt närmast 
belägna bör alla elever, F-6, erbjudas skolskjuts. 

forts. 

Sign. C)) 

~!'/~ 

Utdragsbestyrkande Sign. 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

22 oktober 2014 24 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerandes sign. 

BON 2014.519.611 

§ 81 (forts). 
Tillfälligt intagningsstopp på Tullskolan. 

Inledningsvis föreslås att F-3 elever erbjuds taxiskjuts från Tullenområdet 
till Saltö/Hästö och att 4-6 elever får busskort för att ta sig till sin skola. 
Samordning av taxiskjutsar krävs för att få rimliga kostnader. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

1. att tillfälligt intagningsstopp råder på Tullskolan för resten av inne
varande läsår, 14/15, 

2. att skolskjuts erbjuds elever enligt förslag när Saltö- eller Hästöskolan 
blir alternativet, samt 

3. att upptagningsområde för Trossö/Wämö ses över inför kommande 
läsår. 

Sign. Utdragsbestyrkande 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen, 
Mark- och exploateringskontoret 
Serviceförvaltningen 

BON 2014.520.290 

Akten 

Justerandes sign. 

~ 

§ 82 
Utökad ram för hyreskostnad och investeringskostnad, gällande för 
inventarier, för kommunal förskola i kv Lindblad. 

Lokalsamordnare Mats Fredh föredrar ärendet. 

Barn- och ungdomsnämnden har den 28 maj 2014 i § 36 beslutat etablera 
en ny kommunal förskola på Trossö. 

Ett stort antal platser behöver skapas både för förskolan och för 
grundskolan på Trossö, både på kort och på lång sikt. Trossö genomgår 
en förändring när den bebyggs och förtätas. Barnfamiljer väljer att bo kvar 
i staden, vilket ställer ökade krav på vår framtida lokalförsörjning, vad 
gäller placering och dimensionering av Barn- och ungdomsförvaltningens 
enheter. Prognosen för kommunen som helhet, visar att det totala antalet 
barn i förskolan är ganska konstant, men att den individuella nyttjande
graden av platsbehovet ökar med cirka 40 platser. Det kan bland annat 
förklaras med att antalet barn under tre år blir flera, och beräknas därmed 
med ett högre beräkningstal, vilket påverkar platsbehovet. 

Fastighetsavdelningen har tillsammans med Barn- och ungdoms
förvaltningen, Serviceförvaltningen och fastighetsägaren Kungsleden tagit 
fram ett förslag på hur vi ska kunna etablera en förskola med sju 
avdelningar i kvarteret Lindblad. Med en begränsad ombyggnation kan vi 
få till sju avdelningar, personalutrymmen och ett tillagningskök. Det 
kommer dessutom att anläggas en helt ny utemiljö med en lekyta på cirka 
2 500 kvm på innergården. Den befintliga planlösningen i aktuell byggnad 
tillsammans med ambitionen att hålla nere ombyggnadskostnaderna gör 
att avdelningarnas lokalytor blir större än om vi byggt en helt ny förskola 
från grunden. Tack vare detta kommer förskoleavdelningarna i kvarteret 
Lindblad också kunna användas som "gummibandslokaler'', det vill säga 
för att möta de tillfälliga mindre ökningarna av antalet förskolebarn som 
regelbundet uppstår. 

forts. 

Sign. Utd rag sbestyrkan de 
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Sammanträdesprotokoll 
BON 2014.520.290 

Utökad ram för hyreskostnad och investeringskostnad, gällande för 
inventarier, för kommunal förskola i kv Lindblad. 

Det nya tillagningsköket kommer att kunna förse cirka 130 barn samt 
personal med mat. Uppskattningsvis 50 % av förskolebarnen kommer 
dagligen att äta frukost, närmare 100 % kommer att äta lunch och upp
skattningsvis 75 % kommer att äta mellanmål, vilket ger en omfattande 
mathantering. Ur verksamhetens perspektiv är ett tillagningskök att 
rekommendera. 

Ekonomi/Investerings- och hyreskostnad 
Etableringen av den planerade förskolan i kv Lindblad medför inga 
investeringskostnader avseende lokaler för Karlskrona kommun, då 
fastighetsägaren står för investeringarna, vilket sedan regleras genom 
hyreskostnaden. 

Den från fastighetsägaren offererade årshyran uppgår till 
2 485 000 kronor, vilket motsvarar 1 507 kr/kvm inklusive kostnader för 
värme, fastighetsskatt, vatten och avlopp. Lokalkontraktet omfattar cirka 
1 650 kvm inklusive ny hiss, ny utemiljö och ett nytt tillagningskök. 
Beräknad inflyttning i de nya lokalerna är planerad till maj/juni 2015, under 
förutsättning att inget oförutsett inträffar under ny- och ombyggnads
processen. 

Kontraktstiden är på 10 år och med en förlängningstid på fem år. 

Den totala internhyran från fastighetsavdelningen till Barn- och ungdoms
förvaltningen respektive Serviceförvaltningen kommer att bli cirka 
1 860 kr/kvm, vilket inte bara inkluderar värme, fastighetsskatt, vatten och 
avlopp utan även drifts- och underhållskostnader samt el , vilket fastighets
ägaren ej står för enligt kontraktsförslaget. Den verkliga internhyran 
kommer sedan att skilja sig åt mellan de två förvaltningarna då 
ombyggnadskostnaderna är avsevärt högre för Serviceförvaltningens 
tillagningskök jämfört med de övriga förskolelokalerna. De verkliga om
byggnadskostnaderna kommer därför att bli vägledande i fördelning av 
hyreskostnaderna när lokalerna står klara. 

forts. 

Sign. Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign. Sign. 

BON 2014.520.290 

§ 82 (forts). 
Utökad ram för hyreskostnad och investeringskostnad, gällande för 
inventarier, för kommunal förskola i kv Lindblad. 

Nytt hyresavtal kommer ej att undertecknas förrän de ökande kostnaderna 
för Barn- och ungdomsförvaltningen respektive Serviceförvaltningen är 
säkrade genom utökade ramar till de berörda förvaltn ingarna. Detta 
behandlas i pågående budgetberedning. 

För att kunna bedriva verksamhet i lokalerna, enligt ovan angivna 
förutsättningar, föreslås Barn- och ungdomsnämnden också besluta om 
att ansöka om utökade investeringsmedel för inköp av inventarier till 
avdelningarna med cirka 400 000 kronor per avdelning, totalt cirka 
2,8 mnkr. Serviceförvaltningen har också behov av utökade investerings
medel för inköp av inventarier till tillagningsköket med cirka 300 000 kr, 
vilket Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att ansöka om. Därmed 
blir det totala behovet av utökade investeringsmedel med anledning av 
den nya förskolan cirka 3, 1 mnkr. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen 
hemställa att Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utöka ramen för hyreskostnader av lokalyta för sju avdelningar 
förskola i kv Lind blad med 3 100 000 kronor, 

2. att utöka ramen för verksamhet förskola, motsvarande en utökning 
med 40 platser, med 3 200 000 kronor, 

3. att utöka investeringsramen för inventarieanskaffning för sju 
avdelningar förskola, med 2 800 000 kronor, samt 

4. att för Serviceförvaltningens räkning utöka investeringsramen med 
250 000 kronor, för anskaffning av måltidsutrustning. 

Sig n. Utdragsbestyrkande 
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Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 26 november 2014. 

 
 
 § 83 Presentation av PRIO-arbete. 
 
 § 84 Elever med ADHD behöver mer stöd. Skolinspektionens slutrapport. 
 
 § 85 Uppföljning av utredningsuppdrag – Barngruppernas storlek i förskolan. 
 
 § 86 Uppföljning ekonomi och personal oktober 2014. 
 
 § 87 Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamheten. 
 
 § 88 Tillfällig förskola i Lyckebyskolans lokaler. 
 
 § 89 Rutiner om mottagande i grundsärskola. 
 
 § 90 Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän. 
 
 § 91 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
 § 92 Kurser och konferenser. 
 
 § 93 Övriga frågor/Information. 
 

_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 26 november 2014, klockan 08.35 – 11.50 
 
 
Beslutande Ordförande Jan-Olof Petersson (FP) 
 2:e vice ordf Chatarina Holmberg (S) 
 Ledamöter Roland Andréasson (S) 
  Helene Gustafsson (S) 
  Shirin Sahebjamee (S) 
  Emma Stjernlöf (M) 
  Eva Ottosson (M) 
  Morgan Kullberg (M) 
  Peter Christensen (FP) 
  Pernilla Persson (C) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (V) 
  Ann-Louise Trulsson (KD)    
 
Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S) 
  Emina Cejvan (M) 
  Charlotta Antman (SD) 
   
Övriga närvarande ersättare Anna Strömqvist (S) 
  Inga-Britt Karlsson (S) 
  Sonny Bengtsson (S) 
  Anders Lundberg (MP)  
    
 Tjänstemän Förvaltningschef Maria Persson 
   Kvalitetschef Anja Eklund 
   Verksamhetschef Solvig Ohlsson 
   Tf verksamhetschef Helen Allevang 
   Lokalsamordnare Mats Fredh 
   Kvalitetscontroller Marina Eriksson 
   Controller Peter Arkeklint, kl 09.10-11.50 
   Psykolog Torun Thern, kl 10.30-11.50 
   Utvecklingsstrateg Anna Holmberg, kl 08.30-09.30 
   Processledare Christina Almqvist, kl 08.30-09.30 
   Specialpedagog Jenny Kromnow, kl 08.30-09.15 
   Verksamhetschef Tomas Hall, kl 08.30-09.15 
        
  Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera Morgan Kullberg 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf 83 - 93 
  Marie-Louise Bescher  

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Olof Petersson 

 
Justerare  ___________________ 

 Morgan Kullberg 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 december 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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 § 83 
 Presentation av PRIO-arbete. 
 

Utvecklingsstrateg Anna Holmberg och processledare Christina Almqvist 
informerar om ett förändrat arbetssätt i skolvärlden. 
 
PRIO:s förändringsprocess består av sex fokusområden 
 

• Mål och prioriteringar 
• Samarbetsorienterade arbetssätt 
• Kompetensutveckling och försörjning 
• Ledning 
• Organisation och resursfördelning. 
• Kultur och attityd. 

 
Detta är en process som sker över flera faser, kartläggning, lokal 
anpassning och genomförande. 
 
50 kommuner deltar i PRIO-arbetet. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Akten   BUN 2014.636.609 
 
 
 
 
 
 
 
 § 84 
 Elever med ADHD behöver mer stöd. Skolinspektionens slutrapport. 
 

Specialpedagog Jenny Kromnow och verksamhetschef Tomas Hall 
informerar bland annat om skolinspektionens granskning 2013. 
 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Kärnsymtom vid ADHD är 
svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. 
Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. 
 
Utvecklingsområden för kommunen. 
 

• Utveckla arbetet med utredningar och kartläggningar. 
• Utveckla undervisningen (anpassningar). 
• Höja kompetensen hos pedagogerna. 

 
Viktigt är att samverka för tidiga insatser mellan 
 

• BUP, Barn och Ungdomspsykiatrin. 
• Habilitering. 
• Socialtjänst. 
• Handikappförvaltningen. 
• Skolfam (kommunövergripande Ronneby-Karlskrona). 
• SPSM. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen BUN 2012.39.041 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 85 

Uppföljning av utredningsuppdrag – Barngruppernas storlek  
i förskolan. 

 
Kvalitetscontroller Marina Eriksson informerar i ärendet. 

 
Kommunfullmäktige har kopplat indikatorn ”Antal närvarande barn i 
relation till närvarande personal” till målet att kommunen ska ha skolor och 
utbildningar med kvalitet som ger gemenskap, trygghet och valfrihet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har formulerat att ”barngrupperna i förskolan 
ska ha en lämplig sammansättning och storlek samt i övrigt erbjuda en 
god miljö. Inriktningen ska vara att succesivt minska antalet barn i 
grupperna med början på 1 – 3 år”. 
 
Information ges om: 
 

• Faktorer som styr barngruppernas storlek och nuläge i kommunen. 
• Närvaro och vistelsetid. 
• Ambitioner och mål kopplade till budget och lokaler. 

 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Ledningsgruppen  BUN 2014.357.041 
Ekonomi  
Akten 
 
 
 
 
 
 § 86 
 Uppföljning ekonomi och personal oktober 2014. 
 

Controller Peter Arkeklint föredrar ärendet. 
 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2014 uppgår till  
1 066,0 Mnkr. Nämndens budgetram har tillförts 4 Mnkr för 2014 som 
Kommunstyrelsen fattade beslut om i september 2014 § 219. 
 
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per  
31 oktober 2014 uppgår till 867,2 Mnkr, att jämföra med budget om  
867,7 Mnkr, således en positiv avvikelse mot budget med 0,5 Mnkr. 
 
 
Område 
Belopp Mnkr 

Budget 
Januari-Oktober 

Utfall 
Januari-Oktober 

Avvikelse 

Centrala kostnader, 
volymer 

 
-671,9 

 
-670,8 

 
+1,1 

Centrala poster, 
övrigt 

 
-209,0 

 
-207,3 

 
+1,7 

Kommunala 
förskolor 

 
4,7 

 
4,1 

 
-0,6 

Kommunala 
skolor/fritidshem 

 
+8,2 

 
+6,8 

 
-1,4 

SUMMA -867,7 867,2 +0,5 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
1. att  godkänna uppföljningsrapport per oktober 2014, 
 
2. att  överlämna delårsrapporten till Kommunstyrelsen och Revisionen för 
handläggning, samt 
 
3. att  tillskottet om 4 Mnkr för 2014 används för att täcka nedlagda 
kostnader för elever som har behov av särskilt stöd. 

 
___________________ 
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Kommunfullmäktige BUN 2014.467.622 
Kommunstyrelsen 
Barn- och ungdomsförvaltningen  
Akten 
 
 
 
 
 § 87 
 Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamheten. 
 

Kommunfullmäktige antog i oktober 2013 en gemensam måltidspolicy 
för Karlskrona kommun och i maj 2014 antog Kommunstyrelsen 
gemensamma riktlinjer för måltidsverksamheten inom Karlskrona 
kommun. 

 
 I samband med beslutet om gemensamma riktlinjer beslutades: 
 

att i enlighet med vad som anges i den av Kommunfullmäktige 
beslutade gemensamma måltidspolicyn, berörda nämnder med 
utgångspunkt i måltidspolicyn och de gemensamma riktlinjer för 
måltidsverksamheten ska utarbeta och fastställa 
tillämpningsanvisningar inom den egna verksamhetsområdet. 
Respektive nämnd ska besluta om tillämpningsanvisningar senast 
under oktober 2014. Tillämpningsanvisningarna ska gälla senast från 
2015-01-01. 
 
I de gemensamma riktlinjerna finns 13 punkter framtagna, varav åtta 
berör Barn- och ungdomsnämnden. Därutöver föreslår arbetsgruppen 
att också ytterligare en punkt omkring livsmedelverkets rekommen-
dationer tas med. 
 
Arbetsgruppen har träffats fyra gånger under augusti och september för 
att arbeta fram förslag på tillämpningsanvisningar för Barn- och 
ungdomsnämndens verksamheter. 
 
Yrkande 
Chatarina Holmberg (S) yrkar att att-sats nr 2 ändras från att meddela 
Kommunfullmäktige om att Barn- och ungdomsnämnden under 2015 
inte kommer införa tillämpningsanvisningar för måltidsverksamhet till: 
att meddela Kommunfullmäktige om att Barn- och ungdomsnämnden 
under 2015 inte kommer att genomföra punkt 7 Pedagogiska måltider 
(kostnadsfria pedagogiska måltider) i tillämpningsanvisningar för 
måltidsverksamhet. 
 
 
  forts. 

  
 

 



  26 november 2014 9 

 
 BUN 2014.467.622 
 
 
 
 

 § 87 (forts). 
 Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamheten. 
 
 Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens att-sats nr 1 och finner 
att nämnden bifaller densamma. 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens att-sats nr 2 och 
finner att nämnden avslår densamma. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 

 
1. att  fastställa tillämpningsanvisningar för måltidsverksamheten inom 
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter, samt 

 
2. att  meddela Kommunfullmäktige om att Barn- och 
ungdomsnämnden under 2015 inte kommer att genomföra punkt 7 
Pedagogiska måltider (kostnadsfria pedagogiska måltider) i 
tillämpningsanvisningar för måltidsverksamhet. 
 

 __________________ 
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Kommunstyrelsen  BUN 2014.637.290 
Kommunfullmäktige 
Barn- och ungdomsförvaltningen  
Akten 
 
 
 
 
 § 88 
 Tillfällig förskola i Lyckebyskolans lokaler. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutade på sitt sammanträde den  

28 maj 2014 att etablera förskola i kvarteret Lindblad, genom att förhyra 
lokaler genom en extern hyresvärd. Från december månad 2014 och 
under del av våren 2015 kommer fastighetsägaren att iordningställa 
den befintliga fastighetens första och andra plan samt anpassad 
utemiljö, utifrån att beslut fattas. 
 
Bakgrund 
Samtalen, om att kunna få tillgång till tillräckligt behov av förskole-
lokaler i kvarteret Lindblad, har förts mellan parterna under våren 2014. 
Förhandlingar om lokalernas utformning och färdigställande, gällande 
det långsiktiga hyresavtalet, pågår. Kontrakt beräknas kunna under-
tecknas tidigast 1 december 2014. 
 
Behovet av förskoleplatser på Trossö ökar och redan under hösten 
2014 kommer en brist på platser att uppstå i området. Därför upp-
kommer ett behov av att iordningställa nya, tillfälliga lokaler redan nu 
och kvarstå, fram till dess att lokalerna i kvarteret Lindblad blir färdig-
ställda för inflyttning. 
 
Lokalanpassningar/Investeringsbehov 
I beslutsunderlaget, inför beslutet om etablering i kvarteret Lindblad, till 
Barn- och ungdomsnämnden 28 maj 2014, redovisades möjligheten att 
förhyra provisoriska lokaler på våningsplan tre alternativt fyra i samma 
fastighet. Dessa möjligheter har nu begränsats, genom att fastighets-
ägaren eventuellt har för avsikt att hyra ut dessa lokaler till andra 
hyresgäster. 
 
Det har kommit till förvaltningens kännedom att det nu finns möjligheter 
att förhyra tillfälliga förskolelokaler i, den i somras nedlagda Lyckeby-
skolan. Ytan som förskolan kan förhyra i etapp ett är cirka 415 kvm. 
 
 
  forts. 
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  BUN 2014.637.290 
 
 
 
 
 § 88 (forts). 
 Tillfällig förskola i Lyckebyskolans lokaler. 
 

Om ytterligare behov av lokaler uppstår under perioden, kan ytterligare 
yta, totalt upp till 695 kvm, förhyras. 

 
Denna lösning ger förvaltningen goda möjligheter att redan under 
hösten 2014 kunna möta behovet av fler förskoleplatser, i väntan på att 
lokalerna i kvarteret Lindblad färdigställs. 
 
Etapp ett, enligt ovan, ger möjligheter att kunna inrätta två tillfälliga 
avdelningar, med cirka 20 barn i varje. Etapp två ger möjligheter att 
kunna inrätta ytterligare en avdelning, om ytterligare platser behöver 
tillskapas. 
 
Ekonomi/Investeringskostnad 
Hyreskalkylen anger en hyra med 550 kronor per kvm. Det ger en 
hyreskostnad, för etapp ett omfattande 415 kvm, med 228 333 kronor 
per år och för etapp ett och två tillsammans, med ytan 695 kvm, med 
382 389 kronor per år. 

 
För att iordningställa lokalerna för förskoleverksamhet krävs också en 
viss investering. 

 
 Det som bedöms behövas åtgärdas är följande: 
 

• Iordningställande av två skötutrymmen och utrusta med två sköt-
bord. 

• Ordna tre dörrförsedda genomgångar mellan rummen. 
• Förstärka befintligt kök med diskmaskin och två kylskåp. 
• Se över och förstärka utemiljön med bland annat staket, för att 

öka säkerheten. 
• Förse befintliga torkskåp med frånventilation och eluttag. 

 
 Dessa investeringar beräknas totalt medföra en kostnad av 

250 000 kronor. Dessutom kommer verksamhetslokalerna att utrustas 
med inventarier och övrig utrustning motsvarande 100 000 kronor, vilka 
redan finns budgeterade. 
 
 

  forts. 
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  BUN 2014.637.290 
 
 
 
 
 § 88 (forts). 
 Tillfällig förskola i Lyckebyskolans lokaler. 
 
 Yrkande 

Chatarina Holmberg (S) yrkar på avslag på att-sats nr 2, att Barn- och 
ungdomsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta bevilja investeringsmedel för upprustning 
av lokaler och utemiljö, med 250 000 kronor. 

 
 Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens att-sats nr 1 och 
finner att nämnden bifaller densamma. 

 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens att-sats nr 2 och 
finner att nämnden avslår densamma. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 

att  från januari månad 2015 förhyra tillfälliga lokaler för förskola i 
Lyckebyskolan, enligt beskrivning ovan, fram till dess att 
förskolelokalerna och utemiljön i kvarteret Lindblad färdigställs. 

 
 __________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen BUN 2014.534.617 
Grundsärskolan 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 89 
 Rutiner om mottagande i grundsärskola. 
 
 

I skollagen 2010:800 förändrades kraven avseende utredning och 
placering i grundsärskola. Skolverket har därefter utarbetat Allmänna Råd 
om mottagande i grundsärskola. Barn- och ungdomsnämnden har 2011 
tagit beslut om rutiner för mottagande i särskola. Bearbetning av dessa 
rutiner har gjorts utifrån de allmänna råden. 
 
Huvudsakliga förändringar gäller att rektor i förskoleklass och grundskola 
får ansvar att samordna den utredning (pedagogisk, medicinsk och social 
bedömning) som ligger till grund för beslut om mottagande i grund-
särskola. Vidare gäller att beslut om mottagande fattas av delegat i 
samråd med ett mottagningsteam där pedagogisk, psykologisk, medicinsk 
och social kompetens ingår samt att vårdnadshavare skall lämna skriftligt 
medgivande till mottagande i grundsärskola om barnet bedömts tillhöra 
målgruppen. 
 
Som ett stöd till verksamheten har ett hjälpmaterial tagits fram som 
innehåller rutiner om mottagande samt beskrivning av syfte och innehåll i 
de olika bedömningarna. 
 
Likaså har Skolverket omarbetat sitt informationsmaterial ”Grundsärskolan 
är till för ditt barn” som riktar sig till vårdnadshavare. Här framgår 
exempelvis vad inriktning grundsärskola respektive träningsskola innebär 
och vilka krav som finns för utrednings- och mottagandeprocessen.  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
1. att  godkänna uppdaterade rutiner om mottagande i grundsärskola, 
samt 
 
2. att  rutinerna börjar tillämpas  den 1 januari 2015. 
 
 
___________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 § 90 
 Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän. 
 
 Se förteckning över fattade beslut. 
 

Helene Gustafsson (S) vill att nämnden tar upp och omprövar frågan om 
barn ska stängas av från förskola och fritidsverksamhet när vårdnads-
havare brister i betalningsförmåga/betalningsvilja. Kan även knytas till 
delegationsordningen.  

 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
 att ta redovisningen till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
 
 
 Förteckning finns tillgänglig på Barn- och ungdomsförvaltningen. 
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 § 91 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Protokoll från Samverkansgruppen Nättraby skolområde 2014-09-11. 
2. Protokoll från Samverkansgruppen Trossö skolområde 2014-09-22. 
3. Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 159. Miljöbokslut och uppföljning av 

miljöprogram och energi- och klimatprogram. 
4. Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 170. Svar på motion om 

betygssättning av lärare. 
5. Protokoll från Samverkansgruppen Jämjö förskolor 2014-09-11. 
6. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-10-06. 
7. Kommunstyrelsen 2014-09-02 § 219. Ianspråktagande av medel ur 

Kommunstyrelsens reserv för utveckling och välfärd. 
8. Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 157. Inkomna medborgarförslag och 

motioner. 
9. Kommunstyrelsen 2014-10-07 § 248. Controllers och HR-specialister 

från serviceförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. 
10.  Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-10-16. Protokoll från 

tillsynsbesök, Tant Grön Skärva, fristående förskola. 
11. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-09-24. 

 
___________________ 
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 § 92 
 Kurser och konferenser. 
 
 Skolriksdagen 2015 – möteplatsen för dig som leder och styr skolan. 
 

Ordföranden uppmanar nya Kunskapsnämnden att delta i  
Skolriksdagen 2015 som äger rum den 27-28 april i Stockholm. 

 
 __________________ 
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 § 93 
 Övriga frågor/Information 
 
 Extra ordinära händelser 

Ann-Louise Trulsson (KD) vill att det ska ske förbättringar när det gäller 
informationen från förvaltningen till nämnden vid extra ordinära händelser.  
 
En önskan om ett bättre samarbete mellan förvaltningarna och nämnderna 
inför den nya mandatperioden. 
 

 Avstängning 
 Chatarina Holmberg (S) frågar om avstängning på grund av skuld. 
 
 Verksamhetschef Solvig Ohlsson svarar. 
 

Hjärt- och lungräddning (HLR) 
Chatarina Holmberg (S) har frågor om HLR. 
 
Verksamhetschef Solvig Ohlsson svarar. 
 
Bullerkrav 
Chatarina Holmberg (S) frågar om bullerkrav i förskolan. 
 
Verksamhetschef Solvig Ohlsson återkommer med svar. 
 
Fritidshemsverksamhet 
Chatarina Holmberg (S) undrar när barn till föräldralediga får delta i större 
aktiviteter på fritidshemmen. 
 
Tf verksamhetschef Helén Allevang svarar. 
 

 
 __________________ 
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Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 17 december 2014. 

 
 
 § 94 Läxhjälp i skolan. 
 
 § 95 Renoveringskalkyl för Jämjö kyrkskola. 
 
 § 96 Projektmedel för jämställda lekmiljöer i stadsförnyelse. 
 
 § 97 Bidrag 2015 till Academedia fria Grundskolor AB. 
 
 § 98 Bidrag 2015 till Ankaret föräldrakooperativa förskola. 
 
 § 99 Bidrag 2015 till Bastasjö språkförskola AB. 
 
 § 100 Bidrag 2015 till Fantasi personalkooperativa förskola. 
 
 § 101 Bidrag 2015 till Karlskrona Montessorifriskola AB. 
 
 § 102 Bidrag 2015 till Karlskrona språkfriskola AB. 
 
 § 103 Bidrag 2015 till Lilla Ö. 
 
 § 104 Bidrag 2015 till Mariagårdens förskola. 
 
 § 105 Bidrag 2015 till Nätets föräldrakooperativa förskola. 
 
 § 106 Bidrag 2015 till Panea AB. 
 
 § 107 Bidrag 2015 till Ramkullen. 
 
 § 108 Bidrag 2015 till Silvertärnan föräldrakooperativ. 
 
 § 109 Bidrag 2015 till Skrävle friförskola. 
  
 § 110 Bidrag 2015 till Skrävle fritidshem. 
 
 § 111 Bidrag 2015 till Skutans föräldrakooperativ. 
 
 § 112 Bidrag 2015 till Skärgårdens Montessoriförskola. 
 
 § 113 Bidrag 2015 till Strömsbergs friskola AB. 
 
 § 114 Bidrag 2015 till Stubben föräldrakooperativ. 



  17 december 2014 2 

 
 
 
 § 115 Bidrag 2015 till Stumholmen föräldrakooperativ. 
 
 § 116 Bidrag 2015 till Friskolan Svettpärlan. 
  
 § 117 Bidrag 2015 till Tant Grön AB. 
 
 § 118 Bidrag 2015 till Torlyckans personalkooperativ. 
 
 § 119 Bidrag 2015 till Villa Kousholt. 
 
 § 120 Bidrag 2015 till Ekbacken. 
 
 § 121 Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän. 
 
 § 122 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
 § 123 Övriga frågor/Information. 
 

_________________ 
 
 



  17 december 2014 3 

 
 
Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 onsdagen den 17 december 2014, klockan 08.30 – 11.15 
 
 
Beslutande Ordförande Jan-Olof Petersson (FP) 
 2:e vice ordf Chatarina Holmberg (S) 
 Ledamöter Roland Andréasson (S) 
  Helene Gustafsson (S) 
  Emma Stjernlöf (M) 
  Eva Ottosson (M) 
  Morgan Kullberg (M) 
  Christopher Larsson (SD) 
  Peter Christensen (FP) 
  Pernilla Persson (C) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (V) 
  Ann-Louise Trulsson (KD), kl 10.45-11.15 
   
 
Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S) 
  Anna Strömqvist (S) 
  Emina Cejvan (M), kl 08.30-10.45 
   
 
Övriga närvarande ersättare Inga-Britt Karlsson (S) 
  Sonny Bengtsson (S) 
  Emina Cejvan (M), kl 10.45-11.15 
  Charlotta Antman (SD) 
  Anders Lundberg (MP)  
   
  
 Tjänstemän Förvaltningschef Maria Persson 
   Verksamhetschef Solvig Ohlsson 
   Kurator Gunilla Ingestad 
   Kvalitetschef Anja Eklund 
   Kvalitetscontroller Marina Eriksson 
   Lokalsamordnare Mats Fredh   
    
     
  Sekreterare Lisbeth Johansson 
 
 
   
Utses att justera Christopher Larsson (SD) 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf  94 - 123 
  Lisbeth Johansson  

 
Ordförande  ___________________ 
  Jan-Olof Petersson 

 
Justerare  ___________________ 

 Christopher Larsson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 19 december  2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 § 94 
 Läxhjälp i skolan. 
 
 Utredare Gunilla Ingestad informerar i ärendet. 
 

Läxhjälp organiseras idag på i stort sett samtliga skolor, men omfattning, 
utformning och utveckling ser mycket olika ut, i första hand på grund av 
skillnader i hur behovet ser ut och i vilka förutsättningar som finns inom 
respektive enhet. Sammantaget har dock den aktualisering av läxor som 
skett, både inom kommunen och på nationell nivå, haft ett tydligt 
genomslag i utvecklingen. 

 
Läxhjälp som pedagogiskt verktyg har lyfts av Skolverket, bland annat 
genom införandet av statligt bidrag till läxhjälp med start ht 2014. Ansökan 
är gjord för Karlskrona kommunala grundskolor, och har också beviljats. 
Ansökan visar omfattning och fördelning av läxhjälp i våra skolor i 
dagsläget. Här bekräftas att läxhjälp förekommer på i stort sett alla skolor, 
men också att läxhjälp kan utformas på olika sätt för att möta den enskilda 
skolans behov. Sammanställningen ger underlag för fortsatt utvärdering 
och utveckling, bland annat genom möjligheten att söka bidrag för att 
kunna utveckla nya former, t ex lärplattform för läxhjälp på de områden 
där möjligheten att organisera läxhjälp efter skoldagens slut är begränsad 
på grund av skolskjutssystemet eller där det finns behov av läxhjälp på 
flera olika språk – idéer som lyfts av rektorer och pedagoger. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 § 95 
 Renoveringskalkyl för Jämjö kyrkskola. 
 
 Lokalsamordnare Mats Fredh informerar om: 
 

• Renoveringsalternativ. 
• Investeringsbehov för långsiktigt behov. 
• Kvarstående investeringsbehov – Jändelskolan. 
• Total investeringskostnad. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 § 96 
 Projektmedel för jämställda lekmiljöer i stadsförnyelse. 
 
 Utvecklingsstrateg Anna Holmberg informerar om: 
 

• Bakgrund. 
• Lpfö98/10 (läroplan förskolan). 
• Ansökan till Boverket. 
• Innehållet i ansökan. 
• Uppskattade kostnader. 
• Tidplan. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________
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Academedia fria Grundskolor AB BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 97 
 Bidrag 2015 till Academedia fri Grundskolor AB. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående fritidshem år F-1, plats 34 640 kr  
Fristående fritidshem år 2-3, plats 25 980 kr  
Fristående fritidshem år 4-6, plats 12 130 kr  
Friskola förskoleklass 40 720 kr 16 250 kr 
Friskola år 1-6 53 460 kr 16 250 kr 
Friskola år 7-9 63 780 kr 16 250 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Academedia fria Grundskolor AB beviljas ovanstående bidrag  
för år 2015. 
 
___________________ 
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Ankaret föräldrakooperativa förskola BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 98 
 Bidrag 2015 till Ankaret föräldrakooperativa förskola. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 81 990 kr 15 440 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag  
för år 2015. 
 
___________________ 
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Bastasjö språkförskola AB BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 99 
 Bidrag 2015 till Bastasjö språkförskola AB. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 81 990 kr 15 440 kr 

 
 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Bastasjö språkförskola AB  beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Fantasi personalkooperativ förskola BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 100 
 Bidrag 2015 till Fantasi personalkooperativ förskola. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 81 990 kr 15 440 kr 

 
 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag  
för år 2015. 
 
___________________ 
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Karlskrona Montessorifriskola AB BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 101 
 Bidrag 2015 till Karlskrona Montessorifriskola AB. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående fritidshem år F-1, plats 34 640 kr  
Fristående fritidshem år 2-3, plats 25 980 kr  
Fristående fritidshem år 4-6, plats 12 130 kr  
Friskola förskoleklass 40 720 kr 16 250 kr 
Friskola år 1-6 53 460 kr 16 250 kr 
Friskola år 7-9 63 780 kr 16 250 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Karlskrona Montessorifriskola AB beviljas ovanstående bidrag  
för år 2015. 
 
___________________ 
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Karlskrona språkfriskola AB BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 102 
 Bidrag 2015 till Karlskrona språkfriskola AB. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående fritidshem år F-1, plats 34 640 kr  
Fristående fritidshem år 2-3, plats 25 980 kr  
Fristående fritidshem år 4-6, plats 12 130 kr  
Friskola förskoleklass 40 720 kr 16 250 kr 
Friskola år 1-6 53 460 kr 16 250 kr 
Friskola år 7-9 63 780 kr 16 250 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Lilla Ö  BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 103 
 Bidrag 2015 till Lilla Ö. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående pedagogisk omsorg, plats 80 400 kr  
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Mariagårdens förskola BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 104 
 Bidrag 2015 till Mariagårdens förskola. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 81 990 kr 15 440 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Nätets föräldrakooperativa förskola BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 105 
 Bidrag 2015 till Nätets föräldrakooperativa förskola. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 81 990 kr 15 440 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Nätets föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag  
för år 2015. 
 
___________________ 
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Panea AB  BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 106 
 Bidrag 2015 till Panea AB. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående fritidshem år F-1, plats 34 640 kr  
Fristående fritidshem år 2-3, plats 25 980 kr  
Fristående fritidshem år 4-6, plats 12 130 kr  
Friskola förskoleklass 40 720 kr 16 250 kr 
Friskola år 1-6 53 460 kr 16 250 kr 
Friskola år 7-9 63 780 kr 16 250 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Panea AB beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Ramkullen  BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 107 
 Bidrag 2015 till Ramkullen. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående pedagogisk omsorg, plats 80 400 kr  
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Ramkullen beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Silvertärnan föräldrakooperativ BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 108 
 Bidrag 2015 till Silvertärnan föräldrakooperativ. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 81 900 kr 15 440 kr 
Fristående fritidshem år F-1, plats 34 640 kr  
Fristående fritidshem år 2-3, plats 25 980 kr  
Fristående fritidshem år 4-6, plats 12 130 kr  
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag  
för år 2015. 
 
___________________ 
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Skrävla friförskola BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 109 
 Bidrag 2015 till Skrävle friförskola. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 81 990 kr 15 440 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Skrävle friförskola beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Skrävle fritidshem BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 110 
 Bidrag 2015 till Skrävle fritidshem. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående fritidshem år F-1, plats 34 640 kr  
Fristående fritidshem år 2-3, plats 25 980 kr  
Fristående fritidshem år 4-6, plats 12 130 kr  
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Skrävle fritidshem beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Skutans föräldrakooperativ BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 111 
 Bidrag 2015 till Skutans föräldrakooperativ. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola 81 990 kr 15 440 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Skärgårdens Montessoriförskola BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 112 
 Bidrag 2015 till Skärgårdens Montessoriförskola. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 81 990 kr 15 440 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag  
för år 2015. 
 
___________________ 
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Strömsbergs friskola AB BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 113 
 Bidrag 2015 till Strömsbergs friskola AB. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående fritidshem år F-1, plats 34 640 kr  
Fristående fritidshem år 2-3, plats 25 980 kr  
Fristående fritidshem år 4-6, plats 12 130 kr  
Friskola förskoleklass 40 720 kr 16 250 kr 
Friskola år 1-6 53 460 kr 16 250 kr 
Friskola år 7-9 63 780 kr 16 250 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Strömsbergs friskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Stubben föräldrakooperativ BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 114 
 Bidrag 2015 till Stubben föräldrakooperativ. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 81 990 kr 15 440 kr 
Fristående fritidshem år F-1, plats 34 640 kr  
Fristående fritidshem år 2-3, plats 25 980 kr  
Fristående fritidshem år 4-6, plats 12 130 kr  
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Stumholmen föräldrakooperativ BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 115 
 Bidrag 2015 till Stumholmen föräldrakooperativ. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 81 990 kr 15 440 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag  
för år 2015. 
 
___________________ 
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Friskolan Svettpärlan BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 116 
 Bidrag 2015 till Friskolan Svettpärlan. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2014 
Lokalbidrag 

Fristående fritidshem år F-1, plats 34 640 kr  
Fristående fritidshem år 2-3, plats 25 980 kr  
Fristående fritidshem år 4-6, plats 12 130 kr  
Friskola förskoleklass 40 720 kr 16 250 kr 
Friskola år 1-6 53 460 kr 16 250 kr 
Friskola år 7-9 63 780 kr 16 250 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Tan Grön AB  BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 117 
 Bidrag 2015 till Tant Grön AB. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 81 990 kr 15 440 kr 
Fristående fritidshem år F-1, plats 34 640 kr  
Fristående fritidshem år 2-3, plats 25 980 kr  
Fristående fritidshem år 4-6, plats 12 130 kr  
Friskola förskoleklass 40 720 kr 16 250 kr 
Friskola år 1-6 53 460 kr 16 250 kr 
Friskola år 7-9 63 780 kr 16 250 kr 
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Torlyckans personalkooperativ BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 118 
 Bidrag 2015 till Torlyckans personalkooperativ. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 81 990 kr 15 440 kr 
Fristående fritidshem år F-1, plats 34 640 kr  
Fristående fritidshem år 2-3, plats 25 980 kr  
Fristående fritidshem år 4-6, plats 12 130 kr  
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag  
för år 2015. 
 
___________________ 
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Villa Kousholt  BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 119 
 Bidrag 2015 till Villa Kousholt. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående pedagogisk omsorg, plats 80 400 kr  
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Villa Kousholt beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Ekbacken  BUN 2014.755.043 
Controller Peter Arkeklint 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 120 
 Bidrag 2015 till Ekbacken. 
 

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag 
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt 
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av 
bifogade skrivelser. 

 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till 
nedanstående belopp (årsvärden): 
 
Verksamhet Grundbelopp Lokalbidrag 
Fristående pedagogisk omsorg, plats 80 400 kr  
 

 På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA) 
framgår av bilagor. 

 
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta 
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads 
volymer är kända. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  Ekbacken beviljas ovanstående bidrag för år 2015. 
 
___________________ 
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Barn- och ungdomsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 § 121 
 Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän. 
 
 Se förteckning över fattade beslut. 
 

Emma Stjernlöf (M) och Helene Gustafsson (S) skickar med till 
kunskapsnämnden att inte låta barnen bli lidande på grund av till exempel 
obetalda räkningar. 
 
Ann-Louise Trulsson (KD) tycker det är bra om det framgår att åtgärden 
har effektuerats eller inte. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
 att ta redovisningen till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
 
 
 Förteckning finns tillgänglig på Barn- och ungdomsförvaltningen. 
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 § 122 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Skolinspektionen. Beslut 2014-10-28. Anmälan om skolsituationen för 
elev vid Jändelskolan i Karlskrona kommun. 

2. Sveriges Kommuner och Landsting. Cirkulär 14:41. Bristande 
tillgänglighet som en form av diskriminering – ändringar i diskriminerings-
lagen den 1 januari 2015. 

3. Kommunfullmäktige 2014-10-23 § 188. Balansförteckning på 
obesvarade motioner och medborgarförslag per den 1 september 2014. 

4. Kommunfullmäktige 2014-10-23 § 189. Delårsbokslut för Karlskrona 
kommuns samlade verksamhet per den 31 augusti 2014. 

5. Kommunfullmäktige 2014-10-23 § 190. Finansrapport augusti 2014. 
6. Kommunstyrelsen 2014-11-04 § 275. Rekrytering av förvaltningschefer i 

ny organisation. 
7. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-11-10. 
8. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-10-22. 

 
___________________ 
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 § 123 
 Övriga frågor/Information 
 
 Buller i förskolan. 

Verksamhetschef Solvig Ohlsson informerar om buller i förskolan. 
Informationen handlar om: 

 
• Åtgärder som är vidtagna för personalen. 
• Åtgärder som är vidtagna för barnen. 
• Arbetsmiljöverkets synpunkter. 

 
 
Tack 
Ordföranden Jan-Olof Pettersson (FP) tackar nämndens ledamöter och 
ersättare för ett gott samarbete under mandatperioden 

 
 
 __________________ 
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