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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Oscarsvärn 1, Karlskrona kompetenscentrum
torsdagen den 21 januari 2016 kl. 08.30 – 12.40
Sammanträdet ajourneras 12.15–12.20
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Åse Nygren (S) §§ 1-10 del av 08.35-12.30
Daniel Daleke (S)
Bengt Fröberg (M) §§ 1-6 informationsdel 08.35-11.35
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (L)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare Louise Sabel (S)
Jeanine Jonsson (S)
Susanne Öhrn (S)
Gun Hånberg (KD)
Ola Palmgren (M) §§ 1-10 beslutsdel 11.35-12.40
Ersättare

Ola Palmgren (M) §§ 1-6 informationsdel 08.35-11.35
Heini Ståhlberg (M)
Sarah Petersson (SD)
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C)
Hans-Göran Håkansson (L)

Tjänstemän Förvaltningschef
Avdelningschef
Lokalsamordnare
HR-specialist
Skolområdeschef

Göran Palmér
Marina Eriksson
Mats Fredh §§ 1-6 del av informationsdel
Cecilia Westlund § 1-3
Mats-Peter Krantz § 1-3

Övriga

Camilla Mikler § 1
Mats Nilsson § 1
Bo Löfgren § 1

Sign

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen
Kommunrevisionen

Sign

Sign

Blad
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Emma Swahn Nilsson (M)

Justerade paragrafer

§§ 1-10

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Emma Swahn Nilsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign

januari 2016

Blad
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§1
Information av kommunrevisionen
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Beskrivning av ärendet
Camilla Mikler, Mats Nilsson, Bo Löfgren, informerar om
kommunrevisionens verksamhet. Det finns nio stycken revisorer och
gruppen är uppdelad för att kunna följa olika nämnder. I motsats till
nämnderna är det oppositionen som leder revisionen.
Revisorerna väljer självständigt vad man vill granska och varje revisor
är sin egen myndighet. Revisorerna äger rätt att granska alla nämnder,
bolag och styrelser förutom kommunfullmäktige. Vidare diskuteras
nämndens ansvar och begreppet ansvarsprövning.
__________

Sign

Sign

Sign
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§2
Information i ärende kring arbetet med det systematiska
miljöarbetet
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Beskrivning av ärendet
Arbetsmiljöverket gör en nationell tillsyn av skolor under 2013-2016. Det
innebär för kunskapsförvaltningens del inspektion av den kommunala
skolan samt deras huvudmän. Inspektionen startar den 3 februari 2016
och pågår fram till den 29 mars 2016.
Cecilia Westlund, HR-specialist, informerar om arbetsmiljöansvaret
enligt gällande lagstiftning. Punkter som redogjordes var:
– Vilket är arbetsmiljöarbetet för politikerna?
– Vilka uppgifter åligger kommunfullmäktige samt kunskapsnämnden?
– Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? Vilka är de centrala
processerna samt stöd- och styrprocesserna i SAM?
– Vilket är arbetsmiljöansvaret och straffansvaret?
Marina Eriksson, avdelningschef, informerar om hur förvaltningen
arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta utifrån skolans
huvudman samt skolorna själva. Vidare informeras om arbetstagarens
samt elevernas forum för att medverka i det systematiska
arbetsmiljöarbetet och vilka verktyg/stöd som finns. Vidarefördelning
och återkoppling till nämnden sker på regelbunden basis.
__________

Sign

Sign

Sign
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§3
Information i ärende gällande handlingsplan för mottagande av
nyanlända
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Mats-Peter Krantz, skolområdeschef, föredrar ärendet.
Beskrivning av ärendet
Uppdraget är att ta fram handlingsplan för nyanlända för beslut i
kunskapsnämnden den 18 februari. Mats-Peter Krantz är ansvarig i
denna arbetsgrupp tillsammans med nyckelpersoner i organisationen.
Tanken är att hitta ett gemensamt förhållningsätt och att det bara ska
finnas en väg in.
Från den 1 januari 2016 gäller en ändring i skollagens allmänna råd och
den ska förvaltningen förhålla sig till. Fokus ligger på rutiner för
skolgång, principbedömning när en skola är fullbelagd, hur
skolskjutsarna hanteras, lokaler samt fortbildning för personalen.
En plan skapas för hur man långsiktigt tar emot nyanlända samt vilket
som är rektorerna uppgifter/rutiner. Detta ur huvudmannens perspektiv.
__________
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Sign
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Akten

KSN 2016/56 2.7.1

§4
Beslut om att utse verksamhetschef för den medicinska och
psykologiska elevhälsan
Marina Eriksson, avdelningschef, föredrar ärendet
Kunskapsnämnden beslutar
1. att utse Tomas Hall, enhetschef inom avdelningen för stöd, resurser
och strategisk planering, till verksamhetschef för den medicinska och
den psykologiska elevhälsan inom Kunskapsnämndens
skolverksamheter.
2. att tidsbegränsa uppdraget till den 30 juni 2016

Beskrivning av ärendet
Kunskapsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren
för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola. I 29 § första stycket HSL anges att det inom hälsooch sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten verksamhetschef. Det är nämnden som utser verksamhetschefen.
Verksamhetschefens ansvar
Verksamhetschefen ska avseende elevhälsans medicinska och
psykologiska delar ansvara för
– Systematiskt kvalitetsarbete
– Löpande verksamhet
– Avvikelser
– Personal, kompetens och tillgång/omfattning
(avser ej direkt arbetsledarskap)
– Personuppgiftshantering
– Samverkan
– Information
forts.
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Sign
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§ 4 forts.
Beslut om att utse verksamhetschef för den medicinska och
psykologiska elevhälsan
Enligt 30 § HSL får verksamhetschefen uppdra åt sådana
befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens
och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
Tomas Hall har redan tidigare innehaft rollen som verksamhetschef för
nämnda delar inom grundskolan och bedöms därför ha erforderlig
kompetens och erfarenhet.
Genom att tidsbegränsa uppdraget kan hänsyn tas till den utredning av
elevhälsan som beslutades i samband med att
förvaltningsorganisationen fastställdes.
__________
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Sign
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Drift- och serviceförvaltningen
Akten

KSN 2015/2359 2.8.2

§5
Behov av lokalupprustning av Hästö medborgarhus, för att
möjliggöra fritidsverksamhet under våren 2016
Mats Fredh, lokalsamordnare, föredrar ärendet
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att bevilja kunskapsförvaltningen investeringstillstånd med 200 tkr
2. att finansieringen tas ur kunskapsnämndens investeringsram
3. att uppdra åt drift- och serviceförvaltningen att utföra investeringen
Yrkande
Åsa Gyberg-Karlsson yrkar bifall till förvaltningens förslag

Beskrivning av ärendet
Lärarförbundet har den 4 juni 2015 inlämnat en arbetsmiljöanmälan
ang. påtalade brister i arbetsmiljön för personal och elever på
Hästöskolan, med bl.a. påpekanden om rådande lokalbrist. Skrivelsen
inkom till förvaltningen den 18 juni 2015.
Arbetsgivaren har, utifrån inkommen anmälan om arbetsmiljöbrister vid
Hästöskolan, utrett frågan.
Kunskapsnämnden beslutade vid sitt möte i november att hyra Hästö
medborgarhus, för att på det sätt lösa en delar av lokalbristen vid
Hästöskolan, gällande för fritidshemsverksamheten.
Behov av lokallösningar
I ett första steg kommer kunskapsförvaltningen att förlägga del av
fritidshemsverksamheten på Hästöskolan, i Hästö medborgarhus, under
våren 2016.
forts.
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§ 5 forts.
Behov av lokalupprustning av Hästö medborgarhus, för att
möjliggöra fritidsverksamhet under våren 2016
För att klara kraven för den första etappen under våren, behövs
ytterligare två toaletter iordningställas, samt en kapprumsinredning för
60 elever monteras. Övriga delar i upprustningen för etapp ett bekostas
med medel ur fastighetsavdelningen underhållbudget.
Ekonomi
Kostnaden för investeringen föreslås att tas ur kunskapsnämndens
investeringsram för 2015, där det i posten för Hästöskolan kvarstår
300 tkr.
__________

Sign

Sign

Sign
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

KSN 2016/215 4.5.1

§6
Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Mats Fredh, lokalsamordnare, föredrar ärendet. Kunskapsförvaltningen
har den 13 januari 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att hos kommunstyrelsen ansöka om projekterings- och
investeringstillstånd för tillbyggnad av Fyren med 400 kvm, med 8
mnkr. och finansieras helt med extratilldelning av investeringsmedel
för budget 2016.
2. att hos kommunstyrelsen ansöka om projekterings- och
investeringstillstånd för inrättandet av hiss till Fyrens plan två, med
en budgeterad kostnad av 1,5 mnkr, vilken finansieras med avsatta
medel för fastighetsverksamhet 2017, samt
3. att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel för
uppförandet av hiss i Fyren, som finns budgeterade för 2017 i
nuvarande plan, omfördelas och flyttas till kunskapsnämndens
investeringsplan för 2016, för att möjliggöra nödvändig samordning
av projekten.
4. att hos kommunstyrelsen ansöka om projekterings- och
investeringstillstånd för utbyggnad av Tullskolans matsal med 88
kvm, till en budgeterad kostnad av 1,8 mnkr. Utbyggnaden
finaniseras helt med avsatta medel i kunskapsnämndens budget och
plan för investeringsområdet fastighetsverksamhet för 2015
5. att attsats 1 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige tar
beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut angående
fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
forts.
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§ 6 forts.
Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Reservationer
Emma Swahn Nilsson (M), Lotta Antman (SD) reserverar sig till förmån
för eget yrkande
Yrkande
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar att ärendet återremitteras
Robin Kullberg (L) yrkar att attsats 5 ändras till att attsats 1 gäller under
förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut angående fördelning av
engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens beslut
Emma Swahn Nilsson (M) samt Christopher Larsson (SD) yrkar avslag
på Robin Kullbergs (L) ändringsyrkande
Lotta Antman (SD) yrkar att ärendet återremitteras
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på om ärendet
ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
idag.
Votering begärs
Ordförande Chatarina Holmberg (S) fastställer följande
propositionsordning. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar
ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Följande röstar ja: Pernilla Persson (C), Åse Nygren (S),
Daniel Daleke (S), Robin Kullberg (L), Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Louise Sabel (S), Jeanine Jonsson (S), Susanne Öhrn (S)
Chatarina Holmberg (S)
Följande röstar nej: Emma Swahn Nilsson (M), Eva Ottosson (M),
Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD)
Ola Palmgren (M), Gun Hånberg (KD),
Kunskapsnämnden beslutar med nio ja-röster mot 6 nej-röster att
ärendet ska avgöras idag
Lotta Antman (SD) begär ajournering
Sammanträdet ajourneras 12.15–12.20
forts.
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§ 6 forts.
Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på
förvaltningens förslag i attsats 5 mot Robin Kullbergs (L)
ändringsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
Robin Kullbergs (L) förslag.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av det ökade kostnadstrycket i samband med
flyktingsituationen, beslutade regeringen i en extra ändringsbudget att
ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor, i form av ett tillfälligt stöd. Vid
fördelningen av detta stöd mellan kommunerna har antalet asylsökande
och nyanlända i en kommun, samt fördelningen mellan barn och vuxna i
relation till kommunens befolkningstal, beaktats.
Fördelningen för kommuner har utgått från befolkningen den 31
december 2014, asylsökande per den 1 november 2015 samt
nyanlända under januari till september 2015.
Bakgrund
Tullskolan renoverades och byggdes om, med början 2011 och stod
klar lagom till höstterminen 2012. Skolans vara eller icke vara hade
tidigare diskuterats, men utvecklingen av denna del av staden fortsatte
och behovet av en kommunal skola för de lägre åldersgrupperna visade
sig vara tydligt. Skolan hade vid tiden för återinvigningen 2012, cirka
40 % av eleverna i de aktuella åldersgrupperna i området, vilket är
ovanligt väldigt låg andel. Tullskolan inrymmer, utöver förskoleklass,
grundskola och fritidshem, även fem avdelningar förskola.
I och med Tullskolans modernisering och återinvigning ökade intresset
för skolans verksamhet. Elevantalet har ökat stadigt sedan 2012.
Elevantalet var vid hösterminens början 2012, 124 elever och är nu
uppe i totalt 204 elever. De ursprungliga lokalerna räcker inte längre till
och det senaste läsåret har det varit väldigt trångt, trots att lokalytorna
utökats efterhand.
forts.
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§ 6 forts.
Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Redan till höstterminen 2013 fick bottenplanet i annexbyggnaden Fyren
renoveras och iordningställas för fritidshemmets verksamhet. Inför
höstterminen 2014 renoverades även plan två och tre, med
tidsbegränsat bygglov, för mera utrymme åt förskoleklasserna.
Den förväntade prognosen är en ökning av ytterligare 20-25 elever per
år under de närmaste tre åren.
__________
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§7
Delegationsbeslut.
Kunskapsnämnden beslutar således
att bordlägga redovisingen av delegationsbesluten till
kunskapsnämndens sammanträde den18 februari 2016.
Yrkande
Ordförande Chatarina Holmberg (S) yrkar att bordlägga redovisingen av
delegationsbesluten till kunskapsnämndens sammanträde den18
februari 2016.
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på Chatarina
Holmbergs (S) yrkande om bordläggning och finner att
kunskapsnämnden bifaller densamma
__________

Sign

Sign

Sign
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§8
Anmälningsärenden
Kunskapsnämndens sammanträde den 21 januari 2016
1. Beslut KF 151210 § 226 Kommunala val
2. Beslut KF 151210 § 231 Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
3. Beslut KF 151210 § 233 Projekterings- och investeringstillstånd för
uppförande av kompletterande fullmåttshall i Vedeby
4. Beslut KF 151210 § 240 Förslag till förändringar av bestämmelser för
ersättningar till förtroendevalda i Karlskrona kommun
5. Beslut KF 151210 § 242 Uppföljning per den 31 oktober för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
6. Beslut KF 151210 § 243 Svar på motion om L-ABC, HLR och
Akuttest
7. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp protokoll 151203
8. Kommunövergripande samverkansgrupp protokoll 151029
__________
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Sign

Sign
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§9
Kurser och konferenser
Martin Håkansson, nämndsekreterare, tar upp anmälningar till
kunskapsnämndens utbildning/fortbildning den 4-5 februari 2016.
Utbildningen sker på Karlskrona kunskapscentrum (KKC) och lokalen är
Kungsholmen.
__________
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Sign

Sign

Blad

17

Sammanträdesdatum

21 januari 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 10
Övriga frågor.
Robin Kullberg (L) undrar över möjligheten till samarbete mellan
föreningslivet och skolan med anledning av det ökade antalet
nyanlända
Göran Palmér, förvaltningschef svarar
……….
Marina Eriksson, avdelningschef, informerar om hur platssituationen
ser ut på förskolan inför 2016. Situationen är prekär och förvaltningen
arbetar för att hitta lösningar
Pernilla Persson (C) ställer en fråga i anslutning till detta
Marina Eriksson, avdelningschef svarar
……….
Göran Palmér informerar om platssituationen ser ut i grundskolan
inför 2016 på Trossöområdet, Lyckebyområdet
Pernilla Persson (C) ställer en fråga i anslutning till detta
Göran Palmér, förvaltningschef svarar
……….
Göran Palmér informerar om att gymnasievalet beräknas vara klart
efter sportlovet 2016 och att även där kan det bli svårigheter med
platser
__________
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Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 5 februari 2016
§ 11

Godkännande av kallelse till kunskapsnämndens sammanträde den 5
februari 2016

§ 12

Lokalbehovsanalys och förslag till lösning av lokalbristen för LKC för läsåret
2016 2017

§ 13
Utbyggnad av Lyckeby Kunskapscentrum
__________
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Sign
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Kungsholmen, Karlskrona kompetenscentrum
fredagen den 5 februari 2016 kl. 08.30- 09.00
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Roland Andreasson (S)
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Anna Strömqvist (S)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Robin Kullberg (L)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Christer Holmberg (S)
Ola Palmgren (M)
Sarah Petersson (SD)
Ersättare

Jeanine Jonsson (S)
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C)
Hans-Göran Håkansson (L)

Tjänstemän Förvaltningschef
Avdelningschef
Skolområdeschef
Skolområdeschef
Kvalitetschef
Avdelningschef
Skolområdeschef

Sign

Sign

Göran Palmér
Marina Eriksson
Solvig Ohlsson
Helen Enarsson Allevang
Tobias Ekblad
Marina Eriksson
Henning Fuhrman

Sign
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Roland Andreasson (S)

Justerade paragrafer

§§ 11-13

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Roland Andreasson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 5 februari 2016
intygar

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign
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§ 11
Godkännande av kallelse till kunskapsnämndens sammanträde
den 5 februari 2016
Kunskapsnämnden beslutar
att godkänna kallelse till kunskapsnämndens sammanträde den 5
februari 2016
Ärendet
Det beslutades på kunskapsnämndens arbetsutskott den 4 februari
2016 att utlysa ett extra sammanträde med kunskapsnämnden den 5
februari 2016.
Detta med anledning av att ärendena Lokalbehovsanalys och förslag
till lösning av lokalbristen för LKC för läsåret 2016/2017 samt
Utbyggnad av Lyckeby Kunskapscentrum behöver behandlas och
beslutas skyndsamt.
Därav behöver kunskapsnämnden således godkänna utsänd
kallelse.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

KSN 2016/389 4.5.1

§ 12
Lokalbehovsanalys och förslag till lösning av lokalbristen för LKC
för läsåret 2016/2017
Henning Fuhrman, skolområdeschef, föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen har den 4 februari lämnat yttrande och
beslutsförslag
Kunskapsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att för år 2016 tillföra kunskapsnämnden 4 345 000 kr genom att
ianspråkta kommunstyrelsens reserv för tillfälligt stöd för flyktingar
med 4 345 000 kr
2. att till kommande budgetberedning för åren 2017 – 2019 hänskjuta
kunskapsnämndens begäran om ökade driftsmedel för år 2017 med
1 571 000 kr och för år 2018 med 885 tkr
3. att paragrafen anses omedelbart justerad
Yrkande
Roland Andreasson (S), Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag
Ärendet
Lyckeby Kunskapscentrum - LKC - har dragits med brist på lokaler
under de senaste två läsåren. Genomförd utbyggnad av LKC har inte
löst alla lokalproblem. Befintliga lokaler kommer inte heller att räcka till
från läsåret 2016/2017.
För att lösa kommande lokalbehov för skolan behövs en snabb lösning,
som står färdig till augusti månads början 2016.
forts.
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§ 12 forts
Lokalbehovsanalys och förslag till lösning av lokalbristen för LKC
för läsåret 2016/2017
Genom att förhyra paviljonger, som nu kan finnas leveransklara, finns
möjlighet att lösa det uppkomna problemet i avvaktan på att en mera
långsiktig och hållbar lösning. Därför krävs nu att skolans lokalbehov
definieras, beslutas och genomförs till fullo. En sådan lösning kan
tidigast stå klar, med början under hösten 2017 och i sin helhet under
2018.
De tillfälliga undervisningslokalerna, som kan vara möjliga att förhyra
dock med tidsbegränsat bygglov, är en tvåplansbyggnad med total area
om cirka 900 kvm. Det kommer att finnas totalt 6 klassrum, toaletter och
kapprum.
Utifrån det faktum att skolan saknar tillräckligt med utrymme både vad
gäller klassrum och grupprum och att både elev- och klassantalet ökar,
kommer angivet antal klassrum att behövas för att den dagliga
verksamheten skall kunna fungera.
__________
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Kommunstyrelsen
Drift- och servicenämnden
Akten

KSN 2016/389 4.5.1

§ 13
Utbyggnad av Lyckeby Kunskapscentrum
Henning Fuhrman, skolområdeschef, föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen har den 4 februari lämnat yttrande och
beslutsförslag
Kunskapsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att utgift om 18 800 000 kr för utbyggnad av Lyckeby
kunskapscentrum, LKC, ska täckas med kunskapsnämndens
investeringsbudget för fastighetsverksamhet för år 2016 med
6 300 000 kronor och för år 2017 med 4 400 000 kronor samt med
kommunstyrelsens reserv för investeringar med för år 2016 100 000
kronor och för år 2017 med 8 000 000 kronor.
2. att bevilja kunskapsnämnden kompensation, med täckning för ökade
hyreskostnader med upp till 1,5 mnkr per år.
3. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och
investeringstillstånd för utbyggnad av LKC,
4. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa
denna investering,
5. att upphäva tidigare fattat beslut av kommunstyrelsen § 8 den 12
januari 2016 rörande ”Investeringstillstånd gällande behov av
kompletterande lokalutbyggnad för Lyckeby kunskapscentrum – LKC”
6. att paragrafen anses omedelbart justerad
forts.
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§ 13 forts.
Utbyggnad av Lyckeby Kunskapscentrum
Yrkande
Roland Andreasson (S), Lotta Antman (SD), Ann-Louise Trulsson (KD),
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Ärendet
Utifrån Skolöverenskommelsens beslut avvecklades Lyckebyskolans
fritidshems- och skolverksamhet. Skolan lades ner sommaren 2014 och
verksamheterna flyttade in i nyrenoverade lokaler på Vedebyskolan,
vilken då också ombildades till en F – 9 skola. Det nya
verksamhetsnamnet blev Lyckeby Kunskapscentrum - LKC.
Skolan byggdes om- och till för att kunna serva både F – 5
verksamheten från Lyckebyskolan och Verköskolans årskurs 3, samt för
7 – 9 verksamheten för hela Lyckebyområdet.
Beviljad budget om totalt 21,5 mnkr klarade tyvärr inte av att lösa det
totala behovet av lokalyta utifrån elevprognosen, utan prutningar i
lokalbehovet blev nödvändigt.
Med anledning av dessa prutningar av lokalytan, samtidigt som
elevgrupperna ökade, har LKC under de senast två läsåren fått göra
tillfälliga och anpassade lösningar för att klara verksamheterna, med
bl.a. bussning av elever till andra lokaler, samt viss
verksamhetsförändring.
Trycket på befintliga lokaler har också varit stort, eftersom vissa
lokalfunktioner helt eller delvis saknats under de senaste åren.
Kunskapsnämnden beslutade i september 2015 att under 2016 och
2017 göra ytterligare utbyggnader av skolan, vilka dock inte kommer att
genomföras.
Beslutet kommer troligen att rivas upp och i detta missiv ges förslag på
nya, justerade lösningar, utifrån det faktum att behoven förändrats
utifrån den verklighet och elevvolym som vi nu ser framför oss.
__________
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 18 februari 2016
§ 14

Nulägesrapport från Modersmålsenheten

§ 15

Modersmålsundervisningen i Karlskrona kommun – förslag till riktlinjer - Ärendet utgick

§ 16

Förhyrning av lokaler för tillfällig förskola på Trossö

§ 17

Förändrar administrativ skoltillhörighet för elever boende i
Gullbernaområdet

§ 18

Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 för kunskapsnämnden

§ 19

Lokalförsörjningsplan för år 2016-2020 - Ärendet utgick

§ 20

Svar på medborgarförslag att starta en sportfiskeprofil på gymnasiet

§ 21

Svar på motion från Sverigedemokraterna att uppmuntra skolor att bjuda in
föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök på
dennes arbetsplats

§ 22

Val av ny ledamot och ersättare till arbetsutskottet

§ 23

Begäran om att politisk representant utses till allergikommittén - Ärendet utgick

§ 24

Utseende av kontaktpolitiker för kunskapsförvaltningen

§ 25

Delegationsbeslut

§ 26

Anmälningsärenden

§ 27

Kurser och konferenser

§ 28
Övrigt
__________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Kungsholmen, Karlskrona kompetenscentrum
torsdagen den 18 februari 2016 kl. 08.30-11.30
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Roland Andreasson (S)
Åse Nygren (S) §§ 15–28 08.40-11.30
Anna Strömqvist (S) §§ 18–28 09.40-11.30
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Christopher Larsson (SD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare Louise Sabel (S)
Christer Holmberg (S)
Jeanine Jonsson (S) §§ 14-17 08.30-09.40 informationsdel
Susanne Öhrn (S) § 14 08.30-08.40 informationsdel
Sarah Petersson (SD)
Hans-Göran Håkansson (L)
Ersättare

Jeanine Jonsson (S) §§ 18-28 09.40-11.30
Susanne Öhrn (S) §§ 15-28 08.40-11.30
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C)

Tjänstemän Förvaltningschef
Avdelningschef
Skolområdeschef
Skolområdeschef
Kvalitetschef
Avdelningschef
Controller
HR-specialist
HR-specialist
Skolområdeschef
Enhetschef

Sign

Sign

Göran Palmér
Marina Eriksson
Solvig Ohlsson
Helen Enarsson Allevang
Tobias Ekblad
Marina Eriksson
Peter Arkeklint
Cecilia Westlund §§ 17-28
Annelie Häggström
Henning Fuhrman
Haidi Thulin §§ 14-28
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Bengt Fröberg (M)

Justerade paragrafer

§§ 14-28

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Bengt Fröberg

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign
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Akten

KSN 2016/1019 1.4.1

§ 14
Nulägesrapport från Modersmålsenheten
Haidi Thulin, enhetschef modersmålsenheten, föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen har den 21 januari 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag
Kunskapsnämnden beslutar
1. att tillföra modersmålsenheten 140 000 kr per år under tre år för
leasing av 25 bärbara datorer
2. att ge kunskapsförvaltningen uppdrag att återkomma med
information och beslutsunderlag för de i ärendet beskrivna förslagen
och strategierna
Ärendet
Beskrivning av nuläget vad gäller antal elever i modersmålsundervisning
samt anmälningar till modersmålsundervisning. Studiehandledningen
redovisas utifrån situationen i januari samt nuläget i december gällande
tillgång och efterfrågan. Vidare redovisas väntade elever i början av
vårterminen.
Det finns 43 olika språk på Modersenhetens listor till
modersmålsundervisning. Den pågående modersmålsundervisningen
medför att enheten lättare och snabbare kan tillgodose behov av
studiehandledning. Möjligheten till studiehandledning har ökat under 2015,
och mer än dubbelt så många elever har stöd i dag jämfört med för snart
ett år sedan. Det pågår en ständig rekrytering av lämpliga
modersmålslärare och studiehandledare. Vissa språk är mycket svåra att
rekrytera.
Analys
Att planera studiehandledningen är problematiskt utifrån flera variabler;
tillströmning, skolplaceringar, tillgång till lämplig personal etc. De stora
språken i nuläget är arabiska och dari.
forts.
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§ 14 forts.
Nulägesrapport från modersmålsenheten
Det är viktigt att de personer som sätts in som studiehandledare i
modersmål har en god, eller mycket god, svenska. Ett svensk
vardagsspråk med ett konkret ordförråd räcker inte, eftersom
skolspråket i de olika ämnena är specifikt och i många fall abstrakt.
En plan för hur Modersmålsenheten ska se ut i den nya organisationen
behöver initieras snarast. Detta gäller förskola, grundskola och
gymnasieskolan.
Prognos
Det är mycket svårt att göra en bedömning av antalet nyanlända barn
och elever. En uppskattning är att grundskolan, i snitt, kommer att ta
emot mellan 40 och 60 barn per månad. Uppskattningen grundar sig på
höstens tillströmning.
Förslag till åtgärder kopplat till kostnad
För att i möjligaste mån effektivisera och öka tillgängligheten behöver
Modersmålsenheten utarbeta alternativa arbetsformer, samt
vidareutveckla påbörjade rutiner och riktlinjer. Modersmålsenheten
behöver utveckla informationsvägar till elever, vårdnadshavare och
skolpersonal.
- Digital satsning skulle möjliggöra alternativ undervisning.
För att kunna erbjuda en mer modern undervisning med tillgång till
digitala och alternativa verktyg samt vid behov fjärrundervisning
behöver flertalet av modersmålslärare/studiehandledare ha tillgång
till en egen dator.
Kostnad: leasingavtal för 25 bärbara datorer som löper över tre år
skulle innebära en årlig kostnad om ca 140 000 SEK.
- Fjärrundervisning inom kommunen – lagen möjliggör detta sedan 1
juli 2015.
Kostnad: ingen egentlig merkostnad, däremot en möjlig besparing då
resor till och från skolor innebär arbetstid, reseersättningar och ibland
ersättningar för personliga utlägg i form av t.ex. parkeringsbiljetter.
- Utreda hur fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning
skulle kunna komplettera eller förstärka den egna verksamheten,
samt vilka kostnader detta skulle medföra. Lagen kommers troligtvis
att skrivas om inom kort, vilket då möjliggör att köpa in tjänster.
forts.
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§ 14 forts.
Nulägesrapport från modersmålsenheten
- Skapa rutiner för ansökningar till studiehandledning.
Kostnad: Konsult som ska utbilda skolassistenterna i Procapitas
delar som rör studiehandledning och modersmålsundervisning. Är
bokad till januari/februari.
- Vidareutveckla hemsidan när det gäller praktisk information samt
information på olika språk
Behov av strategisk planering
- Skapa en strukturerad introduktionsutbildning för nya
studiehandledare när det gäller fortbildning om det svenska
skolsystemet, läroplanen samt kursplanerna, bedömning och
betygsättning, samt skolspråk i framför allt SO och NO.
- Påbörja processen att forma en organisation för
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål som
täcker hela kunskapsförvaltningen.
- Påbörja kartläggning med målet att skapa ett resurscentrum kring
flerspråkighet, ett Språkcentrum.
- Utforma en tillgänglig hemsida kring flerspråkighet för elever,
vårdnadshavare och personal.
__________
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Akten

KSN 2016/1023 1.3.2

§ 15
Modersmålsundervisningen i Karlskrona kommun – förslag till
riktlinjer
Ordförande Chatarina Holmberg (S) beslutar
att ärendet utgår
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

KSN 2016/871 4.5.5

§ 16
Förhyrning av lokaler för tillfällig förskola på Trossö
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 11 februari 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kunskapsnämnden beslutar
1. att förhyra Skeppsgossekasernens plan 5, med 550 kvm, från 1 mars
2016, samt att få option på att med kort varsel kunna hyra hela plan
5, dvs. ytterligare 550 kvm, till och med 31 december 2016
2. att hos kommunstyrelsen begära kompensation för ökade
hyreskostnader för perioden 1 mars till och med december 2016,
med 1 mnkr
3. att till budgetberedningen få redovisa nämndens samlade
hyreskostnader och behov av ramjusteringar för 2017
4. att uppkomna inventariekostnader tas ur nämndens
investeringsbudget för inventarier för 2016
Ärendet
Trossöområdet specifikt, men även kommunen i stort, har stor brist på
förskoleplatser. För att möta nuvarande efterfrågan på platser krävs att
alla lokalalternativ prövas. Möjligheten att bygga eller förhyra tillräckligt
stor yta, för att täcka hela behovet i en permanent lösning på Trossö,
finns inte för närvarande.
Behovet av förskoleplatser på Trossö har länge varit stort och dessutom
ökat genom den befolkningsökning som kommunen erfarit under 2015.
Det finns, från 2016 och fram till 2020, behov av utökning av ytterligare
yta för förskola med drygt 2000 kvm, för verksamhet motsvarande 12
avdelningar.
forts.
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§ 16 forts.
Förhyrning av lokaler för tillfällig förskola på Trossö
Kunskapsförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen för perioden pekat
på flera möjliga lösningar, bland annat utökning av platser vid Hästö
förskola, utbyggand av förskolan i kv. Sjöstierna, med flera.
Kunskapsnämnden har även fattat beslut om vissa projekt under hösten
och vintern 2015/16.
Dessa lokallösningar löser dock inte det akuta behovet och kräver
dessutom olika längd av projekteringstid och viss ställtid.
__________
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Akten

KSN 2016/1052 1.3.2

§ 17
Förändrar administrativ skoltillhörighet för elever boende i
Gullbernaområdet
Solvig Ohlsson, skolområdeschef, föredrar ärendet
Kunskapsnämnden beslutar
att elever boende i Gullbernområdet har sin administrativa
skoltillhörighet på Sunnadalskolan from höstterminen 2016
Ärendet
I samband med kunskapsförvaltningens omorganisation från 1 januari
2016 tillhör Gullbernaområdet det centrala skolområdet (skolområde 2).
I området finns kommunala och fristående förskolor och fristående
grundskolor.
I Karlskrona kommun har eleverna boende i kommunen administrativ
skoltillhörighet. Elevernas skolplacering blir sedan utifrån
närhetsprincipen eller ett aktivt skolval. Nu har elever boende på
Gullberna Lyckeby Kunskaps Center som administrativ skoltillhörighet.
Med hänvisning till den nya områdesindelningen föreslås att Gullberna
områdets elever, från höstterminen 2016, får sin administrativa
skoltillhörighet till Sunnadalskolan.
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

KSN 2016/1024 1.4.1

§ 18
Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 för kunskapsnämnden
Göran Palmér, förvaltningschef, Marina Eriksson, avdelningschef, Peter
Arkeklint, controller, Cecilia Westlund, HR-specialist, Tobias Ekblad,
avdelningschef föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen har den 1 februari 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för 2015,
2. att överlämna verksamhetsberättelse och bokslut till
kommunstyrelsen och revisionen för handläggning,
3. att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att 4.0 Mnkr, som tilldelades kunskapsnämnden av
kommunfullmäktige i december 2015 för Välkomsten, överförs till
kunskapsnämnden 2016 för samma ändamål
4. att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att 2015 års återstående investeringsmedel, 3,8 Mnkr överförs till
kunskapsnämnden 2016
5. att i verksamhetsberättelsen godkänna redovisningen av
kommunfullmäktiges mål och direktiv för kunskapsnämnden samt
lämna över redovisningen till kommunfullmäktige med tillägget att
samtliga mål och direktiv följer gällande plan. För de rödmarkerade
mål och direktiven har planerna reviderats
6. att gymnasium ska bytas ut till gymnasieskola/n i hela dokumentet
forts.
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§ 18 forts.
Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 för kunskapsnämnden
7. att handlingsplanen kopplat till direktivet angående läsförståelsen
tydligare kopplas till statsbidraget läslyftet och att kommentaren på
sidan 18 i kolumn Resultat 2015 ändras till att handlingsplanen
uppdateras med Läslyftet
8. att kvalitetsmåttet på sidan 26 angående Personaltäthet förskola,
barn per personal, kompletteras från år 2012 med den faktiska siffran
9. att särskilt följa upp de svaga resultaten i årskurs 6 centrala prov i
svenska A
Reservationer
Bengt Fröberg (M), Ann-Louise Trulsson (KD)
Emma Swahn Nilsson (M) reserverar sig till förmån för
Bengt Fröbergs (M) yrkanden
Yrkanden
Pernilla Persson (C) yrkar att gymnasium ska bytas ut till
gymnasieskola/n i hela dokumentet samt att handlingsplanen kopplat till
direktivet angående läsförståelsen tydligare kopplas till statsbidraget
läslyftet och att kommentaren på sidan 18 i kolumn Resultat 2015
ändras till att handlingsplanen uppdateras med Läslyftet samt att
kvalitetsmåttet på sidan 26 angående Personaltäthet förskola, barn per
personal, kompletteras från år 2012 med den faktiska siffran.
Bengt Fröberg (M) yrkar avslag på Pernilla Perssons (C) förslag till
attsats 6 och 8.
Ann-Louise Trulsson yrkar bifall till Bengt Fröbergs (M) avslagsyrkande
Roland Andreasson (S) samt Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar bifall till
Pernilla Perssons (C) tilläggsyrkanden
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar att särskilt följa upp de svaga
resultaten i årskurs 6 centrala prov i svenska A
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på Pernilla
Perssons (C) tilläggsyrkande till attsats 6 mot Bengt Fröbergs (M)
avslagsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt Pernilla
Perssons (C) förslag
forts.
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§ 18 forts.
Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 för kunskapsnämnden
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på
Pernilla Perssons (C) tilläggsyrkande till attsats 7 och finner att
kunskapsnämnden beslutar enligt Pernilla Perssons (C) förslag
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på
Pernilla Perssons (C) tilläggsyrkande till attsats 8 mot Bengt Fröbergs
(M) avslagsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
Pernilla Perssons (C) förslag
Votering begärs
Ordförande Chatarina Holmberg fastställer följande
propositionsordning. Den som vill bifalla Pernilla Perssons (C)
tilläggsyrkande till attsats 8 röstar ja. Den som vill avslå densamma
röstar nej.
Följande röstar ja: Pernilla Persson (C), Roland Andreasson (S),
Åse Nygren (S), Anna Strömqvist (S), Åsa Gyberg-Karlsson (V),
Louise Sabel (S), Christer Holmberg (S) Hans-Göran Håkansson (L)
Chatarina Holmberg (S)
Följande röstar nej: Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M), Ann-Louise Trulsson (KD)
Följande avstår från att rösta: Christopher Larsson (SD)
Sarah Petersson (SD)
Kunskapsnämnden beslutar med nio ja-röster mot 4 nej- röster att
bifalla Pernilla Perssons (C) tilläggsyrkande till attsats 8.
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på
Emma Swahn Nilssons (M) tilläggsyrkande till attsats 9 och finner att
kunskapsnämnden beslutar enligt Emma Swahn Nilssons (M) förslag.
__________

Sign

Sign

Sign

KUNSKAPSNÄMNDEN

Ordförande Chatarina Holmberg (S) beslutar
att ärendet utgår
__________

Sign
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§ 19
Lokalförsörjningsplan för år 2016-2020

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

KSN 2015/928 1.2.2

§ 20
Svar på medborgarförslag att starta en sportfiskeprofil på
gymnasiet

Kunskapsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Ärendet
Inom gymnasieskolan finns arton nationella program, av dessa är tolv
stycken yrkesprogram och resterande högskoleförberedande program.
Samtliga program har en nationell programstruktur som måste följas.
Det finns dock möjligheter att inom ramen för programfördjupningen
kunna erbjuda olika kurser inom en given ram. Ett annat alternativ är att
ansöka om en så kallad särskild variant hos Skolverket.
I motionen hänvisas det till Forshaga fiskegymnasium. Forshaga
fiskegymnasium är en särskild variant av yrkesprogrammet Naturbruk.
För närvarande har inte Karlskrona kommun det yrkesprogrammet
vilket därmed omöjliggör en ansökan om särskild variant inom det
programmet.
Av de kurser som i nuläget kan erbjudas inom ramen för
programfördjupningen i de nationella yrkesprogrammen finns heller inga
som anknyter till sportfiske.
Det finns för närvarande inga planer på att starta upp ett
naturbruksprogram i Karlskrona, och då med en variant inom sportfiske,
bland annat på grund av de skäl som anges under punkt 2 och 3 nedan.
forts.
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Sign

Sign
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§ 20 forts.
Svar på medborgarförslag att starta en sportfiskeprofil på
gymnasiet
För att kunna ansöka om en särskild variant måste ett antal kriterier
vara uppfyllda. I gymnasieförordningen kap 5 § 2 står det bland annat
följande:
1. utbildningen är av god kvalitet,
2. det finns en lokal eller regional efterfrågan på de
kunskaper och färdigheter som utbildningen ger,
3. kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till
utbildningens syfte och kostnaden för annan gymnasial
utbildning
__________
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Sign

Sign
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

KSN 2015/1297 1.2.1

§ 21
Svar på motion från Sverigedemokraterna att uppmuntra skolor att
bjuda in föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera
studiebesök på dennes arbetsplats
Kunskapsförvaltningen har den 4 januari 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag
Kunskapsnämnden beslutar således föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen enligt nedan
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen
Bengt Fröberg (M) yrkar bifall förvaltningens förslag
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
förvaltningens förslag till beslut mot Christopher Larssons (SD)
bifallsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Ärendet
I juni 2011 tog kommunfullmäktige beslutet om att skapa en
sammanhållen vägledningsorganisation. Under hösten 2013 och våren
2014 arbetade en grupp bestående av studie- och yrkesvägledare från
grund- och gymnasieskolan, förskolechef, rektorer från grund och
gymnasieskolan samt representant från tidigare utbildningsförvaltningen
med att ta fram en plan för studie- och yrkesvägledning för Karlskrona
kommun. Denna plan skulle bland annat säkerställa likvärdigheten för
våra elever oavsett kommunal skola.
forts.
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Sign

Sign
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§ 21 forts.
Svar på motion från Sverigedemokraterna att uppmuntra skolor att
bjuda in föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera
studiebesök på dennes arbetsplats
Planen togs sedan i tidigare BUN och UN under våren 2014.
I planen betonas bland annat att studie- och yrkesvägledning är hela
skolans ansvar:
Studie- och yrkesvägledning berör all personal i skolan och förekommer
i undervisningen genom informationsinsatser och vägledning.
Kunskaper om samhälls- och arbetsliv utgör en viktig grund för att
eleven ska få idéer och uppslag om framtida yrkes- och
intresseområden.
Studie- och yrkesvägledningen skall vara till hjälp för den enskilde
eleven att fatta välgrundade beslut kring sin framtid. Det centrala är att
det är elevens individuella intressen, behov och förutsättningar som
alltid sätts i fokus.
För att detta ska kunna förverkligas handlar det om vilken vikt som
läggs vid studie- och yrkesvägledning. Genom att värdera vägledning
högt och anse det vara betydelsefullt är förutsättningarna för att
genomföra det arbetsplanen säger naturligtvis mycket stora.
I planen finns också ett aktivitetsplan som har som syfte att tillgodose
elevens behov utifrån sina förutsättningar, nämligen att: bli medveten
om sig själv, medveten om olika valalternativ, såsom utbildningar och
yrken, bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen,
lära sig fatta beslut och lära sig att genomföra sina beslut. Det finns
således ett antal förslag och exempel på aktiviteter som behöver
genomföras i de olika skolformerna för att på så sätt följa
styrdokumenten.
__________
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Sign

Sign

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

18 februari 2016

19

Sammanträdesprotokoll

De valda
Akten

§ 22
Val av ny ledamot och ersättare till arbetsutskottet
Ordförande Chatarina Holmberg (S) redogör för valen
Kunskapsnämnden beslutar
1. att till ledamot i arbetsutskottet välja Roland Andreasson (S)
2. att till ersättare i arbetsutskottet välja Anna Strömqvist (S)
Ärendet
Följande förslag lämnas till ledamot och ersättare
Roland Andreasson (S) ledamot i arbetsutskottet
Anna Strömqvist (S) ersättare i arbetsutskottet
__________
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Sign

Sign
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Allergikommittén
De valda
Akten

KSN 2016/1053 1.5.6

§ 23
Begäran om att politisk representant utses till allergikommittén
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 21
januari 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kunskapsnämnden beslutar
1. att utse Louise Sabel (S) till ordinarie ledamot
2. att utse Eva Ottosson (M) till ersättare
Ärendet
Allergikommittén i Karlskrona har funnits sedan 1996 och består av
representanter från olika kommunala förvaltningar, astma- och
allergiföreningen, föräldragruppen, landstinget samt politiker från miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Larsson
har den 23 oktober 2015 meddelat Allergikommitténs ordförande Sven
Borén att han pratat med Chatarina Holmberg om att
kunskapsnämnden utser en ordinarie och en ersättare till
Allergikommittén. Magnus Larsson föreslog även att en skrivelse om
önskemål om representant till Allergikommittén ställs till
kunskapsnämnden.
Allergikommittén hemställer därför om att kunskapsnämnden utser en
representant som ska ingå i Allergikommittén fr.o.m. verksamhetsåret
2016
__________

Sign

Sign

Sign
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De valda
Akten

§ 24
Utseende av kontaktpolitiker för kunskapsförvaltningen
Ordförande Chatarina Holmberg (S) beslutar
att ärendet utgår
__________

Sign

Sign

Sign

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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§ 25
Delegationsbeslut
Se förteckning över fattade beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
__________
Förteckning finns tillgänglig på kunskapsförvaltningen
__________

Sign

Sign

Sign
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§ 26
Anmälningsärenden
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll

1. Beslut KS 160112 § 6 Investeringstillstånd, tillbyggnad och
ombyggnad av förskoleplatser – Sjöstierna 1 och 2
2. Beslut KS 160112 § 7 Utökning av förskoleplatser vid Hästö förskola
3. Beslut KS 160112 § 8 Investeringstillstånd, behov av kompletterande
lokalbyggnad för Lyckeby kunskapscentrum
4. Beslut KS 160112 § 10 Uppföljning av direktiv 2015
5. Beslut KSAU 160202 § 9 Information kring riktade statsbidrag för
kunskapsnämnden
6. Cirkulär 16:2 Sveriges kommuner och landsting
7. Kommunövergripande samverkansgrupp protokoll 151119
8. Skrivelse angående kommunens planer på Djupeskärs- och
Rågrunds förskola
__________

Sign

Sign

Sign
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§ 27
Kurser och konferenser
Ordförande Chatarina Holmberg (S) informerar om den delegation från
kommunen som ska besöka Luleå kommun. Frågan som ställs
nämndens ledamöter och ersättare är om ordförande Chatarina
Holmberg (S) kan representera kunskapsnämnden i denna delegation?
Detta bifölls av kunskapsnämnden.
__________
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Sign

Sign
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§ 28
Övrigt
Christopher Larsson (SD) ställer 3 frågor
– Ordningsvakter i skolan, vilka kostnader det medför samt vilken
uppföljning som görs på elevhälsosidan
– Rökning på högstadiet och vilka åtgärder som vidtas
– Hur förvaltningen tar hand om den kompetens som finns hos
pensionerade lärare
Göran Palmér, förvaltningschef svarar
……….
Ordförande Chatarina Holmberg (S) framför kunskapsnämndens
gratulationer till Ann-Louise Trulsson (KD) som fyllt 50 år och en
blomma överräcktes.
__________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 18 mars 2016
§ 29

Information kring resultaten i svenska A – Ärendet utgick

§ 30

Kompletterande handlingsplaner kopplade till Verksamhetsplan och budget
2016

§ 31

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
kunskapsförvaltningen

§ 32

Förslag till fördelning av tilldelade engångsbelopp utifrån Karlskrona
kommunfullmäktiges beslut

§ 33

Förslag till beslut angående rektors rätt att fatta beslut om intagsstopp samt
skolskjuts av elever till annan skolenhet

§ 34

Förslag till handlingsplan för mottagande av nyanlända elever

§ 35

Förslag till lösning på lokalbristen för Rosenfeldtskolan läsåret 2016/2017

§ 36

Lokalförsörjningsplan för år 2016 – 2020

§ 37

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2016, komplettering

§ 38

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Ankaret föräldrakooperativa
förskola

§ 39

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Bastasjö språkförskola

§ 40

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Ekbacken

§ 41

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Fantasi personalkooperativa
förskola

§ 42

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Lilla Ö

§ 43

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Mariagårdens förskola

§ 44

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Nätets föräldrakooperativa förskola

§ 45

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Ramkullen

§ 46

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Silvertärnan föräldrakooperativ

§ 47

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Skrävle friförskola/fritidshem
forts.

Sign

Sign

Sign
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§ 48

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Skutans föräldrakooperativ

§ 49

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Skärgårdens Montessoriförskola

§ 50

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Stubben föräldrakooperativ

§ 51

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Stumholmen föräldrakooperativ

§ 52

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Tant Grön AB

§ 53

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Torlyckans personalkooperativ

§ 54

Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Villa Kousholt

§ 55

Kontaktpolitiker kunskapsförvaltningen

§ 56

Delegationsbeslut

§ 57

Anmälningsärenden

§ 58

Kurser och konferenser

§ 59
Övrigt
__________

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Oscarsvärn 1, Karlskrona kompetenscentrum
fredagen den 18 mars 2016 kl. 09.10-12.35
Sammanträdet ajourneras 10.30–11.10
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M) jäv § 41

Ledamöter

Roland Andreasson (S)
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Anna Strömqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (L)
Ann-Louise Trulsson (KD) jäv § 43

Tjänstgörande ersättare Christer Holmberg (S)
Jeanine Jonsson (S)
Frode Jadbrant (MP)
Ola Palmgren (M) § 41
Gun Hånberg (KD) § 43
Ersättare

Susanne Öhrn (S)
Ola Palmgren (M) §§ 29-40, 41-59
Heini Ståhlberg (M)
Anette Ivekull (SD)
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C)
Hans-Göran Håkansson (L)
Gun Hånberg (KD) §§ 29-42, 44-59

Tjänstemän T.f förvaltningschef
Avdelningschef
Skolområdeschef
Controller
HR-specialist
Vik. registrator

Sign

Sign

Tobias Ekblad
Marina Eriksson
Mats-Peter Krantz
Peter Arkeklint
Cecilia Westlund
Petter Nordvander

Sign
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Eva Ottosson (M)

Justerade paragrafer

§§ 29-59

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Eva Ottosson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign
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§ 29
Information kring resultaten i svenska A
Ordförande Chatarina Holmberg (S) beslutar
att ärendet utgår
__________

Sign

Sign

Sign
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Akten

KSN 2015/3056

§ 30
Kompletterande handlingsplaner kopplade till verksamhetsplan
och budget 2016

Kunskapsnämnden beslutar
1. att anta handlingsplanen för ett nytt resursfördelningssystem för
förskola, fritidshem och gymnasieskola
2. att anta handlingsplanen för hur fritidshemmens tillgänglighet ska
kartläggas

Yrkande
Pernilla Persson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Ärendet
Kunskapsnämnden har fattat beslut om Verksamhetsplan och budget
för 2016. I verksamhetsplanen finns en översikt av nämndens tilldelade
mål och direktiv. De direktiv som är nya för 2016 ska kompletteras med
handlingsplaner för hur direktivet ska realiseras.
__________

Sign

Sign

Sign
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Akten

KSN 2016/1078

§ 31
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
kunskapsförvaltningen

Kunskapsnämnden beslutar
1. att godkänna redovisad årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
2. att kunskapsförvaltningen får i uppdrag att komplettera den årliga
uppföljningen, med elevperspektivet
3. att den årliga uppföljningen skall ses som en kompletterande del i
det förvaltningsövergripande systematiska kvalitetsarbetet
Yrkande
Lotta Antman (SD), Pernilla Persson (C), Emma Swahn Nilsson (M),
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Ärendet
Enligt regelverket skall en årlig uppföljning göras av det systematiska
arbetsmiljöarbetet genomföras. Uppföljningen gör tillsammans med
fackliga företrädare (huvudskyddsombud). Enligt uppföljningsprotokollet
skall åtgärder vidtas då brister konstateras. Ansvarig och datum för när
detta skall vara klart framgår av protokollet. En del av bristerna berör
också annan förvaltning.
Detta är första året som denna rutin följs därför kommer förvaltningen
kontinuerligt att följa upp åtgärderna, en del är redan verkställda.
Denna uppföljning berör i första hand den personal, som finns i
verksamheterna. Då nämnden också har ansvaret för alla barn och
unga i verksamheten bör den årliga uppföljningen fortsättningsvis också
innefatta arbetsmiljön för dem.
__________
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Akten

KSN 2016/1730

§ 32
Förslag till fördelning av tilldelade engångsbelopp utifrån
Karlskrona kommunfullmäktiges beslut
Kunskapsnämnden beslutar
att anta fördelning av engångsbelopp enligt nedan
Yrkande
Pernilla Persson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Ärendet
Nedan fördelning hänvisas till beslut i KF § 37den 28 januari 2016

Sign

Område
Kompetensutveckling

Tilldelning
1,9 mnkr

Skolskjutsar

2 mnkr

Lokaler Fischerströmska

4 mnkr

Fischerströmska personal
Fischerströmska läromedel
Ombyggnad Tullskolan
Läromedel

1,5 mnkr
0,5 mnkr
8 mnkr
0,75 mnkr

Modersmål/Studiehandled
ning

4,5 mnkr

Personal elevhälsan

0,75 mnkr

Sign

Sign

Specifikation
Kartläggning steg 3
Alfabetisering
Traumatiserade barn
Språkutvecklandearbetsätt
Svenska som andra språk

Ombyggnation alternativt
hyra nya lokaler under
kortare tid
Anställning av lärare
Inköp av läromedel
Ombyggnad av Fyren
140 tkr till
modersmålsenheten
Modersmål,
studiehandledning samt
tolkkostander

Ansvar
Avd kval

Avd
admin
OC

Rektor
Rektor
OC
Rektor
OC

Avd c
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Akten

KSN 2016/1716

§ 33
Förslag till beslut angående rektors rätt att fatta beslut om
intagsstopp samt skolskjuts av elever till annan skolenhet
Mats-Peter Krantz, skolområdeschef, föredrar ärendet.
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att förlänga tidigare beslut fattat den 29 oktober 2015 gällande § 112.
Att ge respektive skolenhet i samråd med respektive
skolområdeschef möjlighet att fatta beslut att under en
begränsad tid, utifrån nuläget, inte ta emot elever. Förslag till beslut
gäller fram till den 30 juni 2016
2. att ordna transport till annan skolenhet när skolan i elevens
närområde bedömts fullbelagd och kommunen erbjuder skolgång vid
annan skolenhet
3. att kunskapsförvaltningen uppdaterar regelverket kring skolskjutsar
och följer upp kostnaderna
4. att rubriken ändras till handlingsplan för intagsstopp samt skolskjuts
av elever till annan skolenhet
Yrkande
Pernilla Persson (C) yrkar att rubriken ändras till handlingsplan för
intagsstopp samt skolskjuts av elever till annan skolenhet
Emma Swahn Nilsson (M) samt Lotta Antman (SD) yrkar bifall till
Pernilla Perssons (C) ändringsyrkande
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på Pernilla
Perssons (C) ändringsyrkande och finner att kunskapsnämnden bifaller
densamma
forts.
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§ 33 forts
Förslag till beslut angående rektors rätt att fatta beslut om
intagsstopp samt skolskjuts av elever till annan skolenhet
Ärendet
I samband med att kunskapsnämndens möte 2015-10-29 fattades
beslut att rektor själv utifrån rådande situation kan fatta beslut om att
göra avsteg från rådande regelverk vid intag av elever. Vid ett beslut
om intagsstopp erbjuds eleverna annan skolplacering, vilket även kan
inbegripa skolskjuts.
Det senaste året har antalet elever ökat markant. Utvecklingen
förväntas att fortgå kommande år och prognoser tyder på att fler elever
förväntas att komma till kommunen. I detta syns även ett ökat antal
ensamkommande flyktingbarn. Ökningen har medfört en ökad
ansträngning på skolan.
Kunskapsförvaltningen har i flera fall under våren 2016 hamnat i
situationer där rektorer signalerat att skolenheterna är fulla och att man
på så vis inte har möjlighet att ta emot de elever man blir tilldelade efter
kartläggningen på välkomsten samt övriga inflyttade.
Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när
skolplacering ska ske. Ett önskemål om skolplacering får inte gå ut över
annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet
(närhetsprincipen).
Det kan dock vara så att flera skolor i kommunen är belägna nära
hemmet, vilket kan medföra att eleven inte alltid blir placerad vid den
skolenhet som ligger närmst hemmet.
När antalet elever som vill gå på en skola är fler än antalet platser som
skolan erbjuder har kommunen möjlighet att gå emot vårdnadshavarens
önskemål om detta skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårtigheter, eller om det är nödvändigt med hänsyn till
övriga elevers trygghet och studiero
En struktur för bedömning av intagsstopp skulle kunna se ut enligt
nedan förslag
• Rektor fattar i samråd med områdeschef beslut om intagningsstopp
• Beslut grundar sig på sammansättning av årskurser och klasser,
lokaler samt skolans förutsättningar
• Rektor meddelar beslut om intagningsstopp samt hur länge detta gäller.
forts.

Sign

Sign

Sign
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KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 33 forts
Förslag till beslut angående rektors rätt att fatta beslut om
intagsstopp samt skolskjuts av elever till annan skolenhet
Det är viktigt att elever som inte får skolplacering på önskad skola ändå
får möjlighet att kvarstå i kö på önskad skola i fall plats uppstår. Förslag
är därför att kunskapsförvaltningen skapar en kö för de elever som
placeras vid annan skola än den som önskats. Detta för att möjliggöra
att eleven kan söka sig tillbaka till den skola som ligger närmst hemmet
i fall plats uppstår.
Det är vårdnadshavaren som själv meddelar detta önskemål men det är
av största vikt att vårdnadshavare får denna information. Informationen
ges till vårdnadshavaren när ny skolplacering meddelas.
Skolskjutsar
I de fall en elevs skola i dess närområde bedöms vara fullbelagd kan
det komma vara nödvändigt att transportera eleverna till annan
skolenhet. Skolskjutsar behöver då upprättas för att ta eleverna till och
från skolan. Nedan beskrivs denna process.
När samordnaren fått information från rektor gällande beslut om
intagningsstopp påbörjas arbetet med att hitta ny skola. Detta görs
utifrån följande.
• Samordnare informerar vårdnadshavare om situationen.
Vårdnadshavare ska även vid detta tillfälle få information om det fria
skolvalet.
• Samordnare undersöker möjligheten att använda skolskjutsar som
redan är igång.
• Om inte ovan är möjligt tittar samordnaren på strategiskt närliggande
skolor.
• Vårdnadshavare informeras om den ”nya” skolan
• Om vårdnadshavare tackar ja kontaktas rektor för överlämnande
• Om vårdnadshavare tackar nej hänvisas man till det fria skolvalet.
__________
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Akten

KSN 2016/1714

§ 34
Förslag till handlingsplan för mottagande av nyanlända elever
Mats-Peter Krantz, skolområdeschef, föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 28 januari 2016 kommit
med yttrande och beslutsförslag
Kunskapsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta handlingsplan för mottagning av nyanlända
Yrkande
Pernilla Persson (C) och Bengt Fröberg (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag
Ärendet
Förslaget till handlingsplan för mottagande av nyanlända har som
utgångspunkt att alla nyanlända elever som kommer till Karlskrona
kommun ska ha en väg in till verksamheten, detta för att säkerställa att
alla elever kommer få en så bra skolstart som möjligt.
Med hänvisning till beslut som fattades i kunskapsnämnden den 29
oktober 2015 gällande § 112 mottagande av nyanlända gavs i uppdrag
att kunskapsförvaltningen tillsammans med rektorerna skulle ta fram en
handlingsplan med risk och konsekvensanalys samt mer långsiktig
strategi för planering av mottagande av nyanlända elever. I samband
med detta fattades även beslut om att kunskapsförvaltningen skulle ta
fram en plan för kompetensutveckling för de enheter som inte har
erfarenhet av mottagande av nyanlända elever.
Det senaste året har antalet nyanlända elever ökat markant.
Utvecklingen förväntas att fortgå kommande år och prognoser tyder på
att fler nyanlända förväntas att komma till kommunen. I detta syns även
ett ökat antal ensamkommande flyktingbarn. Ökningen har medfört en
ökad ansträngning på skolan.
__________
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Sign
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Akten

KSN 2016/1162

§ 35
Förslag till lösning på lokalbristen för Rosenfeldtskolan läsåret
2016/2017
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 19 februari 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kunskapsnämnden beslutar således
att verksamheten för årskurs 6 vid Rosenfeldtskolan förläggs i
Wämöskolans lokaler under läsåret 2016/2017 och, vid kvarstående
behov, även under läsåret 2017/2018
Anmälan
Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M),
Eva Ottosson (M), Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD),
Ann-Louise Trulsson (KD) deltar inte i beslutet
Yrkande
Emma Swahn Nilsson (M), Ann-Louise Trulsson (KD)
Lotta Antman (SD) och Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet
återremitteras.
Robin Kullberg (L), Pernilla Persson (C), Roland Andreasson (S),
Anna Strömqvist (S) och Daniel Daleke (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på om ärendet
ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
idag
forts.
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KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 35 forts.
Förslag till lösning på lokalbristen för Rosenfeldtskolan läsåret
2016/2017
Votering begärs
Ordförande Chatarina Holmberg (S) fastställer följande
propositionsordning. Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. Den
som vill att ärendet återremitteras röstar nej
Följande röstar ja: Pernilla Persson (C), Roland Andreasson (S),
Daniel Daleke (S), Anna Strömqvist (S), Robin Kullberg (L),
Christer Holmberg (S), Jeanine Jonsson (S) Frode Jadbrant (MP),
Chatarina Holmberg (S)
Följande röstar nej: Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M),
Eva Ottosson (M), Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD),
Ann-Louise Trulsson (KD)
Kunskapsnämnden beslutar med nio ja-röster mot 6 nej-röster att
ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på
förvaltningens förslag till beslut och finner att kunskapsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag
Ärendet
Enligt beslut i Skolöverenskommelsen 2012 skall årskursindelningen på
kommunens grundskolor vara F – 6 och 7 – 9. Det medför att våra F-6skolor behöver dimensioneras på så sätt att alla elever får plats och att
god arbetsmiljö för bästa resultat kan säkras.
Långtidsprognosen för skolorna på Trossö har länge visat att
elevvolymen under åren fram till 2020 kommer att öka kraftigt. Ökning
är troligen att vänta även för de närmaste åren därefter. Detta
förhållande gäller i högsta grad även för Rosenfeldtskolan.
Innevarande läsår har Rosenfeldtskolan 272 elever och prognosen för
läsåret 16/17 är drygt 300 elever, baserat på födelsetal och tidigare
skolval.
Den troliga utvecklingen för skolan är att den efterhand kommer att bli
en tvåparallellig enhet, om inga andra beslut om skolans elevutveckling
kommer att fattas.
Detta faktum ställer utökade krav på lokaltillgången på skolan för de
närmaste åren.
__________
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Akten

KSN 2016/1238

§ 36
Lokalförsörjningsplan för år 2016 – 2020

Kunskapsnämnden beslutar således
1. att fastställa och anta föreslagen lokalförsörjningsplan för åren
2016-2020
2. att bilaga 2 uppdateras och att pågående objekt 2016 tas bort och
tillkommande objekt 2021 läggs till
3. att då lokalplanen ska vara underlag i budgetprocessen är det viktigt
att underlaget är aktuellt och relevant och därför ska redaktionella
ändringar genomföras
Yrkande
Pernilla Persson yrkar att bilaga 2 uppdateras och att pågående objekt
2016 tas bort och tillkommande objekt 2021 läggs till
Lotta Antman (SD) yrkar att då lokalplanen ska vara underlag i
budgetprocessen är det viktigt att underlaget är aktuellt och relevant
och därför ska redaktionella ändringar genomföras
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till Lotta Antmans (SD)
tilläggsyrkande
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
Pernilla Perssons (C) tilläggsyrkande och finner att kunskapsnämnden
bifaller densamma.
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på Lotta
Antmans (SD) tilläggsyrkande och finner att kunskapsnämnden bifaller
densamma
forts.
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§ 36 forts.
Lokalförsörjningsplan för år 2016 – 2020
Ärendet
Behovet av lokaler för de kommunala verksamheterna varierar över
tiden. Införandet av nya lagar och förordningar påverkar också på vilka
sätt de befintliga lokalerna kan användas och hur vi kan förändra,
utifrån nya förutsättningar. För att undvika onödiga kostnader för
outnyttjade lokaler är det därför angeläget att ständigt behovsanpassa
kommunens utbud av lokaler.
Det kräver kontinuerlig lokalresursplanering, vilket omfattar att tillse:
• Att olika verksamheter har goda och ändamålsenliga lokaler.
• Att lokalerna anpassas till verksamheternas behov, allteftersom
dessa förändras.
• Att fastighetsförvaltning utförs på ett rationellt sätt.
• Att olika myndighetskrav tillgodoses.
• Att ha tillgång till aktuella volymprognoser.
Lokalkostnaderna för kunskapsnämndens verksamhetslokaler utgör
cirka 15 % av nämndens budget. Det är därför av största vikt att det
finns en långsiktig lokalplanering för vilka lokaler verksamheten
behöver, samt att dessa är i gott skick. Det är också viktigt att behoven
av lokalförändringar tidigt identifieras och planläggs.
År 2012 slöts den blocköverskridande Skolöverenskommelsen, vilken
stakade ut den grundläggande skolstrukturen i Karlskrona kommuns
förskolor och grundskolor för kommande år framöver.
Trots detta beslut, gör de ständiga behoven av förändringar, utifrån bl.a.
volymförändringar och varierande elevkullar, det svårt att i tillräckligt
god tid kunna bedöma efterfrågan på lokaler.
Uppförandet av nya byggnader för att tillgodose en förändrad
efterfrågan innebär också stora kostnader och gör kanske att
nödvändiga beslut fördröjs. Dessa kostnader skall dessutom prioriteras
inom kommunens övriga behov av investeringar, vilket komplicerar
processen.
Detta kräver god framförhållning, beslutsvilja och en tydlig
lokalförsörjningsplan, för att hela tiden kunna anpassa mängden lokaler
efter verksamhetens behov.
Genom en långsiktig och strategisk lokalplanering kan därmed
verksamheterna ha tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler, till en
rimlig kostnad, samtidigt som ett överutbud undviks.
forts.
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§ 36 forts.
Lokalförsörjningsplan för år 2016 – 2020
Lokalförsörjningsplanen 2016-2020
För att lyckas med lokalresursplaneringen måste arbetet vara väl
förankrat i hela organisationen. Det behöver också finnas en samsyn
kring målet med lokalresursplanering, för att därigenom kunna uppnå
en så hög kommunnytta som möjligt.
Eftersom det tar ungefär 1,5 till tre år, från det att byggandet av nya
lokaler först beslutas, tills det att de står färdiga att användas, krävs god
framförhållning och långsiktig planering. För att kunna tillhandahålla de
lokaler, som tillgodoser verksamhetens behov långsiktigt, måste det
finnas bedömningar, volymprognoser och kännedom om lokalbehoven,
som sträcker sig mer än tre år framåt i tiden.
Detta ställer stora krav på den gemensamma planeringen och förmågan
av att kunna genomföra nödvändiga förändringar av lokalutbudet. För
att kunna uppnå så god kommunnytta som möjligt, gäller det att
tillgodose verksamheternas behov av lokaler för att verksamheterna
dels skall få en så god arbetsmiljö som möjligt och dels skall kunna
hålla den höga kvalitet som kommunens mål avser att uppnå.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

17

Sammanträdesdatum

18 mars 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Gymnasieskolorna
Akten

KSN 2015/3060

§ 37
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2016, komplettering
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 29 februari 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kunskapsnämnden beslutar således
att fastställa bidragsbelopp för år 2016 till fristående skolor enligt nedan
– Fordons- och transportprogrammet – inriktning transport 181 400
kr/elev/år
– Handels- och administrationsprogrammet 101 800 kr/elev/år
– Hotell- och turismprogrammet 101 900 kr/elev/år
– Humanistiska programmet 105 800 kr/elev/år
– Naturbruksprogrammet exkl. inriktning Trädgård 212 900 kr/elev/år
Yrkande
Pernilla Persson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag
__________
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Sign
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Ankaret föräldrakooperativa förskola
Akten

KSN 2016/2529

§ 38
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Ankaret föräldrakooperativa
förskola

Kunskapsnämnden beslutar
att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas nedanstående bidrag för år
2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för grundbelopp
avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband med fastställande
av kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut att platsbidraget till
förskolan skulle ligga på samma nivå som för budget 2015. Bidraget är
beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):

Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign
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Bastasjö språkförskola AB
Akten

KSN 2015/2528

§ 39
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Bastasjö språkförskola
AB
Kunskapsnämnden beslutar
att Bastasjö språkförskola AB beviljas nedanstående bidrag för år 2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband
med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut
att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå som för
budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
_________

Sign

Sign

Sign
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Ekbacken
Akten

KSN 2015/2527

§ 40
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Ekbacken
Kunskapsnämnden beslutar
att Ekbacken beviljas nedanstående bidrag för år 2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp till 81 802 kronor avseende pedagogisk omsorg för 2016. I
samband med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016
togs beslut att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå
som för budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående pedagogisk omsorg

82 917 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign
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Fantasi personalkooperativa förskola
Akten

KSN 2015/2526

§ 41
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Fantasi
personalkooperativa förskola
Kunskapsnämnden beslutar
att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas nedanstående bidrag
för år 2016
Jäv
Emma Swahn Nilsson (M) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband
med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut
att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå som för
budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Lilla Ö
Akten

KSN 2015/2523

§ 42
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Lilla Ö
Kunskapsnämnden beslutar
att Lilla Ö beviljas nedanstående bidrag för år 2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp till 81 802 kronor avseende pedagogisk omsorg för 2016. I
samband med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016
togs beslut att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå
som för budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):

Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp
82 917 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Lokalbidrag
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Mariagårdens förskola
Akten

KSN 2015/2522

§ 43
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Mariagårdens förskola
Kunskapsnämnden beslutar
att Mariagårdens förskola beviljas nedanstående bidrag för år 2016
Jäv
Ann-Louise Trulsson (KD) anmäler jäv och lämnar
sammanträdeslokalen

Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband
med fastställande av Kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut
att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå som för
budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Nätets föräldrakooperativa förskola
Akten

KSN 2015/2521

§ 44
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Nätets
föräldrakooperativa förskola
Kunskapsnämnden beslutar
att Nätets föräldrakooperativa förskola beviljas nedanstående bidrag för
år 2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband
med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut
att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå som för
budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

25

Sammanträdesdatum

18 mars 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ramkullen
Akten

KSN 2015/2519

§ 45
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Ramkullen
Kunskapsnämnden beslutar
att Ramkullen beviljas nedanstående bidrag för år 2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp till 81 802 kronor avseende pedagogisk omsorg för 2016. I
samband med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016
togs beslut att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå
som för budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp
82 917 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

26

Sammanträdesdatum

18 mars 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Silvertärnan föräldrakooperativ
Akten

KSN 2015/2518

§ 46
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Silvertärnan
föräldrakooperativ
Kunskapsnämnden beslutar
att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas nedanstående bidrag för år
2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband
med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut
att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå som för
budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Skrävle friförskola/fritidshem
Akten

KSN 2015/2517

§ 47
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Skrävle
friförskola/fritidshem
Kunskapsnämnden beslutar
att Skrävle friförskola/fritidshem beviljas nedanstående bidrag för år
2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband
med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut
att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå som för
budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Skutans föräldrakooperativ
Akten

KSN 2015/2516

§ 48
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Skutans
föräldrakooperativ
Kunskapsnämnden beslutar
att Skutans föräldrakooperativ beviljas nedanstående bidrag för år 2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband
med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut
att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå som för
budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Skärgårdens Montessoriförskola
Akten

KSN 2015/2515

§ 49
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Skärgårdens
Montessoriförskola
Kunskapsnämnden beslutar
att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas nedanstående bidrag för år
2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband
med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut
att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå som för
budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Stubben föräldrakooperativ
Akten

KSN 2015/2513

§ 50
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Stubben
föräldrakooperativ
Kunskapsnämnden beslutar
att Stubben föräldrakooperativ beviljas nedanstående bidrag för år
2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband
med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut
att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå som för
budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Stumholmen föräldrakooperativ
Akten

KSN 2015/2512

§ 51
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Stumholmen
föräldrakooperativ
Kunskapsnämnden beslutar
att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas nedanstående bidrag för år
2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband
med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut
att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå som för
budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Tant Grön AB
Akten

KSN 2015/2510

§ 52
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Tant Grön AB
Kunskapsnämnden beslutar
att Tant Grön AB beviljas nedanstående bidrag för år 2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband
med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut
att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå som för
budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Torlyckans personalkooperativ
Akten

KSN 2015/2508

§ 53
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 till Torlyckans
personalkooperativ
Kunskapsnämnden beslutar
att Torlyckans personalkooperativ beviljas nedanstående bidrag för år
2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp avseende förskolan till 83 421 kronor för 2016. I samband
med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016 togs beslut
att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå som för
budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp

Fristående förskola, plats

84 559

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Villa Kousholt

KSN 2015/2509

§ 54
Beslut om ändrat grundbidrag för 2016 Villa Kousholt
Kunskapsnämnden beslutar
att Villa Kousholt beviljas nedanstående bidrag för år 2016
Ärendet
Kunskapsnämnden beslutade i december 2015 om bidrag för
grundbelopp till 81 802 kronor avseende pedagogisk omsorg för 2016. I
samband med fastställande av kunskapsnämndens budget för 2016
togs beslut att platsbidraget till förskolan skulle ligga på samma nivå
som för budget 2015. Bidraget är beräknat enligt reglerna i Skollagen.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2016 års grundbidrag med
retroaktiv effekt från den 1 januari 2016 till nedanstående belopp
(årsvärden):
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp
82 917 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

35

Sammanträdesdatum

18 mars 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

KSN 2016/1693

§ 55
Beslut i ärende gällande utseende av kontaktpolitiker för
kunskapsförvaltningen

Kunskapsnämnden beslutar
1. att godkänna bifogat förslag gällande kontaktpolitikersystem
2. att Frode Janbrant (MP) får byta placering från centrala skolområdet
Yrkande
Frode Jadbrant (MP) yrkar att få byta placering från centrala
skolområdet
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
Frode Jadbrants (MP) ändringsyrkande och finner att
kunskapsnämnden bifaller densamma
Ärendet
Kontaktpolitikersystemet ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet
med systemet är flerfalt. Dels är förhoppningen att dialogen mellan
verksamheten och ledamöter/ersättare utvecklas men också att det
bidrar till en ökad förståelse för våra olika roller. Nämndens ledamöter
och ersättare får en tydligare bild av hur verksamheten fungerar samt
de enskilda förskolornas/skolornas utmaningar.
Tillvägagångssätt och avvägande
Kunskapsförvaltningen är sedan 1/1 2016 uppdelat i fyra skolområden.
För att kunna skapa en hållbar dialogstruktur kommer samtliga
ledamöter och ersättare fördelas på dessa fyra områdena. De får på
detta sätt ett område var mot vilket de är kontaktpolitiker. Målsättningen
är att respektive område har likvärdig fördelning av ledamöter/ersättare
mellan majoritet och opposition som i nämnden.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 55 forts
Beslut i ärende gällande utseende av kontaktpolitiker för
kunskapsförvaltningen
Kontaktpolitikerna bjuds in som ett led i det systematiska
kvalitetsarbetet. Ett besök sker på hösten och ett på våren. Totalt två
dagar till vilka ersättning utgår.
Besöket på hösten sker i samband med att internbudgetarbetet startar
och efter respektive verksamhet har analyserat föregående års
processer och resultat. Vid besöket ges förskolechefer och rektorer
möjlighet att träffa sin grupp av politiker.
Utgångspunktern för samtalet, är som nämnts ovan, föregående års
processer och analyserade resultat. Fokus för samtalet är kommande
års behov utifrån internbudgetarbetet men det ges naturligtvis också en
möjlighet att också informera och diskutera det som är i fokus i
respektive verksamhet. Utöver dessa samtal finns det inga hinder att
respektive politiker själv tar kontakt och besöker verksamheter i sitt
område. Dock utgår ingen ersättning vid dessa tillfällen.
Ansvarig för mötesstruktur och ramar är avdelningen för stöd, kvalitet
och utveckling.
Fördelning kontaktpolitiker
Västra
Chatarina Holmberg
Daniel Daleke
Louise Sabel
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson
Åsa Gyberg – Karlsson
Emma Swahn Nilsson
Ola Palmgren
Sarah Petersson

S
S
S
C
V
M
M
SD

Östra
Roland Andreasson
Anna Strömqvist
Jeanine Jonsson
Hans-Göran Håkansson
Bengt Fröberg
Anette Ivekull
Heini Ståhlberg
Gun Hånberg

S
S
S
L
M
SD
M
KD
forts.
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Sign

Sign
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§ 55 forts.
Beslut i ärende gällande utseende av kontaktpolitiker för
kunskapsförvaltningen
Centrala
Pernilla Persson
Åse Nygren
Christer Holmberg
Vakant
Frode Jadbrant
Eva Ottosson
Christopher Larsson

C
S
S
S
MP
M
SD

Gymnasiet
Robin Kullberg
Susanne Öhrn
Vakant
Ann–Louise Trulsson
Charlotta Antman
__________

Sign

Sign

L
S
S
KD
SD

Sign

Blad
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§ 56
Delegationsbeslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
Beslut fattade med stöd av delegation
01. Dispens från gällande regler och
tillämpningsföreskrifter
Dnr. KSN 2016/973
02. Dispens från gällande regler och
tillämpningsföreskrifter
Dnr. KSN 2015/1007
03. Angående skolskjuts, växelvis boende
Dnr. KSN 2016/1051 7.1.4
04. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/614
05. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/373
06. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/408
07. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/432
08. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/615
09. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/618
10. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/409
11. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/412
12. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/434

2016-02-16

2016-02-16
2016-02-19
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
forts.

Sign

Sign

Sign
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§ 56 forts.
Delegationsbeslut
13. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/411
14. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/414
15. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/428
16. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/303
17. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/906
18. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/196
19. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/302
20. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/67
21. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/630
22. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/626
23. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/613
24. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/65
25. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/435
26. Förskoleplats/skolgång i Emmaboda
kommun eller i fristående förskola/skola
om barnet inte är folkbokfört i Emmaboda
kommun
Dnr. KSN 2016/1254 7.1.1.1
27. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/3252
28. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/299
29. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/905
30. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/628
31. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/313
32. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/316

2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23

2016-02-24
2016-02-25
2016-02-25
2016-02-25
2016-02-25
2016-02-25
2016-02-25
forts.

Sign

Sign

Sign
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§ 56 forts.
Delegationsbeslut
33. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/3249
2016-02-25
34. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/308
2016-02-25
35. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2015/3253
2016-02-25
36. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/69
2016-02-25
37. Beslut om tilläggsbelopp – BSB
Dnr. KSN 2016/201
2016-02-25
38. Dispens från gällande regler och tillämpningsföreskrifter
Dnr. KSN 2016/1445
2016-03-08
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 57
Anmälningsärenden

Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll

1. Beslut KF 160128 § 26 Avsägelser av kommunala uppdrag
2. Beslut KF 160128 § 32 Program för mål och uppföljning av privata
utförare
3. Beslut KF 160128 § 37 Fördelning av engångsbelopp om 65.5 mnkr
utifrån regeringens beslut
4. Beslut KF 160128 § 38 Svar på motion om L-ABC HLR och AKUTtest
5. Beslut KF 160218 § 49 Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona
kommun
6. Beslut KF 160218 § 60 Svar på motion om L-ABC HLR och AKUTtest
7. Beslut KS 160202 § 49 Projekteringstillstånd Hästöskolan
8. Beslut KS 160202 § 53 Drogvaneundersökning I Karlskrona
9. Beslut KS 160301 § 83 Utbyggnad av Lyckeby Kunskapscentrum
10. Beslut KS 160301 § 84 Lokalbehovsanalys och förslag till lösning
av lokalbristen för Lyckeby Kunskapscentrum
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 57 forts
Anmälningsärenden
11. Beslut KS 160103 § 85 Förändring av förskolelokaler på Gullberna
12. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp protokoll 160203
13. Samverkansgrupp Sunnadals skolområde protokoll 160127
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 58
Kurser och konferenser
1. Att leda en integrerande skola den 16 maj 2016 i Stockholm.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) föreslår att presidiet
representerar kunskapsnämnden på denna konferens, vilket
bifölls av kunskapsnämnden. Christopher Larsson (SD) föreslår att
även Lotta Antman (SD) ska få representera kunskapsnämnden,
vilket avslogs av kunskapsnämnden.
2. Framtidens gymnasieskola den 11-12 maj 2016 i Stockholm.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) föreslår att Robin Kullberg (L)
representerar kunskapsnämnden på denna konferens, vilket
bifölls av kunskapsnämnden. Christopher Larsson (SD) föreslår att
även Lotta Antman (SD) ska få representera kunskapsnämnden,
vilket avslogs av kunskapsnämnden.

__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 59
Övrigt
Robin Kullberg (L) informerar om att han blivit ombedd att delta i
programrådet för Törnströmska gymnasiets fördonsprogram och
innehållet i detta.
Robin Kullberg (L) initierar en diskussion kring ”visselblåsning” och
förtroendevaldas plikt att agera om och när man får information kring
skola och elever. Detta ledde till en diskussion bland ledamöterna i
kunskapsnämnden och tjänstemännen på kunskapsförvaltningen om
hur man ska eller kan agera runt moraliska dilemman.
……….
Bengt Fröberg (M) initierar en diskussion om eventuell effekt av
kortsiktiga beslut visavi långsiktiga och detta med anledning av hans
besök på ett möte på Hästöskolan.
……….
Gun Hånberg (KD) ställer en fråga om ventilationen i kommunens
skolor
T.f. förvaltningschef Tobias Ekblad svarar
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 21 april 2016
§ 60

Information i ärende gällande uppföljning årsredovisning – Nationella prov
svenska som andraspråk

§ 61

Information i ärende gällande uppföljningar kvalitetskommissioner

§ 62

Information i ärende gällande antagning gymnasiet

§ 63

Modersmålsundervisning i Karlskrona kommun – förslag till riktlinjer

§ 64

Yttrande gällande tecknande av ny överenskommelse angående mottagande
av nyanlända – Ärendet utgick

§ 65

Yttrande gällande utökat mottagande av ensamkommande barn utan
vårdnadshavare

§ 66

Uppföljningsrapport per mars 2016 för kunskapsnämnden

§ 67

Kompletterande handlingsplaner kopplade till verksamhetsplan och budget
2016

§ 68

Delegationsbeslut

§ 69

Anmälningsärenden

§ 70
Övrigt
__________
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Sammanträdesdatum

21 april 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Oscarsvärn 1, Karlskrona kompetenscentrum
torsdagen den 21 april 2016 kl. 08.30–12.00
Sammanträdet ajourneras 11.10–11.30
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Anna Strömqvist (S)
Bengt Fröberg (M) §§ 62- 09.20-12.00
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Christer Holmberg (S)
Jeanine Jonsson (S)
Ola Palmgren (M) §§ 60-61 08.30-09.20 informationsdel
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C)
Ersättare

Ola Palmgren (M)
Sarah Petersson (SD)
Anette Ivekull (SD)
Gun Hånberg (KD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Avdelningschef
Skolområdeschef
Controller
HR-specialist
Utredare
Enhetschef
Verksamhetsanalytiker

Göran Palmér
Tobias Ekblad
Mats-Peter Krantz §§ 60-67 informationsdel
Peter Arkeklint §§ 60-67 informationsdel
Cecilia Westlund §§ 60-67 informationsdel
Gunilla Ingestad §§ 60-61 informationsdel
Haidi Thulin §§ 60-64 informationsdel
Nadège Nicolet §§ 60-67 informationsdel

Övriga

Ann Arvidsson

Sign

Personalföreträdare

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Lotta Antman (SD)

Justerade paragrafer

§§ 60-70

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Lotta Antman

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign

Blad

2016 intygar

Sammanträdesdatum

21 april 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 60
Information i ärende gällande uppföljning årsredovisning –
Nationella prov svenska som andraspråk
Gunilla Ingestad, utredare, föredrar ärendet
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Ärendet
Det finns en särskild kursplan för elever som har annat språk än
svenska som sitt förstaspråk och detta gäller drygt 10 % av eleverna i
grundskolan
Andel elever med SvA 2015:
åk 9: Riket 12 % -Karlskrona 7,4 %
åk 6: Riket 10 % - Karlskrona 5,7 %
åk 3: Riket 12 % - Karlskrona 10 %
Successivt ökat antal i hela landet (större ökning i K-na)
K-na åk 3: Ökning 47 - 87 (2013-2015)
åk 6: Ökning 34 - 46 (2013-2015)
åk 9: Ökning 38 - 51 (2013-2015)
Andelen nyanlända elever är samma i Karlskrona som i riket som
helhet. Det är låga resultat 2015 jämfört med rikssnittet, men många
faktorer spelar in såsom att det är ett nytt ämne, fler helt nyanlända
samt alltför låga antal för att man ska kunna dra slutsatser
Vad som är positivt är att det finns god överensstämmelse med
np-betyg samt att det är en pågående kompetens- och metodutveckling
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

4

Sammanträdesdatum

21 april 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 61
Information i ärende gällande uppföljningar kvalitetskommissioner
Gunilla Ingestad, utredare, föredrar ärendet
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Ärendet
Antalet anmälningar 2015 i Karlskrona kommuns skolor gällande
kränkningar som skett av barn och elever ökar. Lagkraven kring detta
har skärpts och bestämmelserna i Diskrimineringslagen och Skollagen
- förbjuder diskriminering och kränkande behandling.
- ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för
att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för
att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.
Det innefattar såväl en likabehandlingsplan samt anmälningsskyldighet
för skolans personal.
6 kap. 10 § skollagen säger:
Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med
verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.
En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att
anmäla detta till huvudmannen.
__________
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§ 62
Information i ärende gällande antagning gymnasiet
Mats-Peter Krantz, skolområdeschef, föredrar ärendet
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Ärendet
Genomgång av de olika skolornas preliminära antagningar för kommande
läsår 2016-2017.
______________
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Handläggare
Akten

KSN 2016/1023 1.3.2

§ 63
Modersmålsundervisning i Karlskrona kommun – förslag till
riktlinjer
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att modersmålsundervisning erbjuds från åk 1, dock under
sammanlagt högst sju läsår under elevens totala skolgång, om
undervisningen sker utanför den garanterade undervisningstiden.
2. att ge förvaltningen i uppdrag att se över rutiner för att
medvetandegöra rektorerna kring alternativa möjligheter att
organisera modersmålsundervisning inom elevens val, skolans val
samt språkval.
Yrkande
Emma Swahn Nilsson (M), Ann-Louise Trulsson (KD), Pernilla Persson
(C) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Ärendet
Huvudmannens ansvar och skyldighet
Lagstiftningen är tydlig vad det gäller elevens rätt till att utveckla sin
flerspråkighet från förskola till gymnasium. Från skolstarten ingår ämnet
modersmål (för elev är anmäld till modersmålsundervisning) i elevens
timplan, och har således samma status som övrig undervisning i skolan.
Modersmålsundervisningen styrs, liksom övriga ämnen, av en kursplan
med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav specificerade för
årskurserna 6 och 9.
Modersmålsundervisning kan erbjudas både inom och utanför den
garanterade undervisningstiden. Möjligheterna att erbjuda
individanpassade lösningar ökar om huvudmannen kan erbjuda
modersmålsundervisning såväl utanför den garanterade
undervisningstiden som inom skolans ordinarie verksamhet.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad

7

Sammanträdesdatum

21 april 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 63 forts.
Modersmålsundervisning i Karlskrona kommun – förslag till
riktlinjer
Elevers rätt till modersmålsundervisning regleras av
• Skollagen (2010:800) 8 kap 10§, 9 kap. 10§, 10 kap 4-7§§, 11 kap.
6+10§§, 15 kap. 19§, 18 kap 14§
• Skolförordningen (2011:185) 5 kap. 3-13§§, 10 kap.
• Gymnasieförordningen (2010:2039) 4 kap. 15-21§§, 8 kap. 42-27§§
I förskola och förskoleklass ansvarar huvudmannen för att barn med
annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla både det
svenska språket och sitt modersmål.
I den obligatoriska skolan får modersmål anordnas som språkval,
elevens val, skolans val eller utanför den garanterade
undervisningstiden. Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning
om minst fem elever är anmälda och det finns lämplig lärare. Om
undervisningen ges utanför den garanterade undervisningstiden är
huvudmannen skyldig att erbjuda undervisning under sammanlagt
högst sju läsår. Ambitionen ska dock vara att elever som påbörjat
modersmålsundervisning ska få fullfölja sin utbildning även om antalet
understiger fem.
Finns behov kan undervisningen fortsätta som ett särskilt stöd.
Modersmål är ett nationellt ämne med egen kursplan och kunskapskrav
för årskurserna 6 och 9. Betyg sätts från årskurs 6.
Särskilda regler gäller för de fem minoritetsspråken. Undervisning ska
erbjudas om en elev finns anmäld. Begränsningen med sju läsår, om
undervisningen sker utanför den garanterade undervisningstiden, finns
inte för minoritetsspråken. Minoritetsspråken har egna kursplaner.
De nordiska språken ska erbjudas under hela elevens skoltid.
I gymnasieskolan är huvudmannen skyldig att erbjuda
modersmålsundervisning under sammanlagt högst sju läsår under
elevens skoltid. Skyldighet att anordna undervisning om minst fem
elever är anmälda och om det finns lämplig lärare. Anordnas
modersmålsundervisning som individuellt val, utökat program eller som
ersättning för undervisning i svenska, svenska som andraspråk eller
engelska, så gäller inte huvudmannens begränsning till sju år.
forts.
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§ 63 forts.
Modersmålsundervisning i Karlskrona kommun – förslag till
riktlinjer
Modersmålsundervisningen i Karlskrona - nuläge
I dag erbjuder Modersmålsenheten undervisning från förskoleklass upp
till årskurs 9. I vissa fall fortsätter modersmålsundervisningen på
gymnasieskolan, vilket för vissa elever innebär att de undervisas upp till
13 år. Karlskrona kommun erbjuder i dagsläget mer undervisning än
skyldigheten kräver. Det föranleder en översyn av huvudmannens
övergripande organisation av modersmålsundervisningen. En djupare
granskning av förutsättningar samt möjligheter att anordna
modersmålsundervisning inom den garanterade undervisningstiden bör
utredas.
I de flesta språken är elevantalet så lågt att samläsning måste
arrangeras över kommunen för att skapa en bra undervisningssituation
och fungerande grupper. Det handlar oftast om undervisning utanför
den garanterade undervisningstiden. I de stora språken är möjligheter
att erbjuda modersmål inom ordinarie verksamhet större.
En utveckling av IT-baserad undervisning (t ex fjärrundervisning) skulle
ge ytterligare möjligheter till kvalitetshöjning, särskilt för de mindre
språken. Lärarnas tid skulle kunna utnyttjas bättre (med mindre restid)
och komma fler elever tillgodo.
Sammanfattningsvis kan sägas att rutiner, organisation och kunskap
kring språkval och modersmålsundervisning behöver stärkas för att i
högre grad kunna erbjuda en mer flexibel organisation av
modersmålsundervisningen. Genom att hitta alternativa lösningar skulle
modersmålsundervisningen kunna bli en mer integrerad del av
skolvardagen. Lagstiftning och övriga regelverk visar på alternativa
lösningar, och förvaltningen behöver se över former samt praktiska
möjligheter, för att kunna erbjuda en alternativ organisation av
modersmålsundervisning. En fråga som behöver belysas är rektors
ansvar och befogenhet kontra central organisation.
__________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

KSN 2016/472 3.3.2

§ 64
Yttrande gällande tecknande av ny överenskommelse angående
mottagande av nyanlända
Ordförande Chatarina Holmberg (S) beslutar
att ärendet utgår

Ärendet
Bakgrund till förslaget (§ 318 2014-11-24 kommunstyrelsen)
Utifrån den stora mängd nyanlända som kommit och kommer till
Sverige, samt den bostadssituation som råder i kommunen, föreslår
utredaren Jesper Björnson att kommunfullmäktige tecknar en ny tillfällig
överenskommelse för 2016 och2017 om mottagande av nyanlända för
sammanlagt 400 personer/år, varav 30 anvisningsbara.
Därtill föreslås kommunfullmäktige ge arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att nogsamt och aktivt arbeta för att kunna tillhandahålla fler
anvisningsbara platser för nyanlända, i nära samarbete med de
övergripande insatser för bostadsförsörjning i stort som kommunen
bedriver.
Yttrande från Kunskapsförvaltningen
Kunskapsförvaltningen har under det senaste halvåret haft ett ökat tryck
inom alla skolformer. Den mottagningsenhet (välkomsten) som
handhaver kartläggning för nyanlända inom förskola och grundskola har
ett stort tyck på sig. Detsamma gäller Fischerströmska gymnasiet som
kartlägger och undervisar elever på gymnasial nivå.
forts.
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§ 64 forts.
Yttrande gällande tecknande av ny överenskommelse angående
mottagande av nyanlända

Flera skolenheter har under det senaste halvåret signalerat att skolorna
är fullbelagda och nämnden har vid möte den 18 mars 2016 fattat
beslut om att rektor i samråd med områdeschef får fatta beslut om
intagsstopp. Kunskapsförvaltningen har i och med detta upprättat en
strategi för att kunna ta emot elever på de skolor som uppger sig har
plats. Med den ökning som nu förväntas finns en risk att även dessa
skolor blir fullbelagda och att vi i och med detta ställs inför faktum att vi
behöver upprätta nya skolenheter.
Den 23 mars 2016 finns kö till våra kartläggningsverksamheter. Ett ökat
mottagande skulle innebära ett större tryck på en redan hårt belastad
verksamhet. Kunskapsförvaltningen står även inför det faktum att det är
oerhört svårt att rekrytera personal till våra verksamheter. Detta är
något som riskerar att ytterligare försvåras vid ett ökat mottagande.
Om man planerar att etablera nya boenden är det av största vikt att
kunskapsförvaltningen får möjlighet att yttra sig kring vart boenden är
tänkta att placeras. Om det är så att boenden planeras i områden där vi
inte har skolenheter alternativt att det planeras långt ifrån skolenheter
kan det medföra extra lokal- och transportkostnader för
kunskapsförvaltningen.
Vid ett beslut om ett ökat mottagande finns risker att det slår hårt mot
kunskapsförvaltningens verksamhet då vi redan i dag har ett hårt tryck.
För att kunna möte detta krävs nyrekrytering av personal, upprättande
av nya skollokaler, vilket totalt sätt kommer innebära ökade kostnader
för verksamheten.
__________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

KSN 2016/2651 1.6.3

§ 65
Yttrande gällande utökat mottagande av ensamkommande barn
utan vårdnadshavare
Kunskapsnämnden beslutar således föreslå att hemställa hos
kommunstyrelsen
1. att kunskapsförvaltningen i ett tidigt skede skall vara med
i planering av mottagande av ensamkommande barn
2. att det upprättas ett förvaltningsövergripande arbete när det gäller
mottagandet av ensamkommande barn där nyckelfunktioner från
respektive förvaltningar finns representerade
Reservationer
Lotta Antman (SD) samt Christopher Larsson (SD) reserverar sig till
förmån för eget yrkande
Yrkande
Lotta Antman yrkar i attsats 1 att kunskapsförvaltningen i ett tidigt skede
skall vara med i planering av mottagande av ensamkommande barn
samt att kommunstyrelsen verkar för att hålla antalet ensamkommande
barn till Karlskrona kommun så lågt så möjligt
Emma Swahn Nilsson (M) samt ordförande Chatarina Holmberg (S)
yrkar bifall till Lotta Antmans (SD) ändringsyrkande i attsats 1.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) yrkar avslag till Lotta Antmans (SD)
tilläggsyrkande
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
förvaltningens förslag i attsats 1 mot Lotta Antmans (SD)
ändringsyrkande i attsats 1 och finner att kunskapsnämnden beslutar
enligt Lotta Antmans (SD) förslag.
forts.
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§ 65 forts.
Yttrande gällande utökat mottagande av ensamkommande barn
utan vårdnadshavare
Därefter ställer ordförande Chatarina Holmberg (S) proposition på Lotta
Antmans (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kunskapsnämnden avslår densamma.
Votering begärs
Ordförande Chatarina Holmberg ställer följande propositionsordning.
Den som vill bifalla Lotta Antmans (SD) tilläggsyrkande röstar ja. Den
som vill avslå densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD)
Följande röstar nej: Pernilla Persson (C), Emma Swahn Nilsson (M)
Åse Nygren (S), Daniel Daleke (S), Anna Strömqvist (S),
Bengt Fröberg (M), Eva Ottosson (M), Ann-Louise Trulsson (KD),
Christer Holmberg (S), Jeanine Jonsson (S), Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C)
Chatarina Holmberg (S)
Kunskapsnämnden beslutar således med 12 nej-röster mot 2 ja-röster att
avslå Lotta Antmans (SD) tilläggsyrkande.
Ärendet
Bakgrund till förslaget (§ 197 2015-12-14, kommunstyrelsen)
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram nya kommunala fördelningstal
avseende ensamkommande barn för 2016. Socialförvaltningen ser
utifrån det behov av att utöka Karlskrona kommuns överenskommelse
om mottagande av ensamkommande barn, samt att under 2016 för
ändamålet inrätta nya hem för vård eller boende (HVB), för att skapa
bästa möjliga förutsättningar för mottagande enligt den lagändring som
trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014, och den stora ökning av
ensamkommande barn som nu kommer till riket.
Genom inrättande av nya HVB och en överenskommelse som är i linje
med Länsstyrelsens fördelningstal löper kommunen en mindre
ekonomisk risk än om inget ställningstagande görs, dessutom bedöms
det vara det mest gynnsamma, av de tillgängliga, alternativet för de
ensamkommande barnens integration i samhället. Detta innebära att
kommunen behöver skriva om sin överenskommelse om mottagande
av ensamkommande barn med Migrationsverket från en nivå av 105
barn varav minst 27 asylplatser, till att vid sista kvartalet av 2016 vara
uppe i angivet fördelningstal, dvs. minst 224 asylplatser och därtill
behövligt antal platser för barn som fått permanent uppehållstillstånd
(PUT).
forts.
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§ 65 forts.
Yttrande gällande utökat mottagande av ensamkommande barn
utan vårdnadshavare
Yttrande från Kunskapsförvaltningen
Kunskapsförvaltningen har under det senaste halvåret haft ett ökat tryck
inom alla skolformer. Den mottagningsenhet (välkomsten) som
handhaver kartläggning för nyanlända inom förskola och grundskola har
ett stort tyck på sig. Detsamma gäller Fischerströmska gymnasiet som
kartlägger och undervisar elever på gymnasial nivå.
Flera skolenheter har under det senaste halvåret signalerat att skolorna
är fullbelagda och nämnden har vid möte den 18 mars 2016 fattat
beslut om att rektor i samråd med områdeschef får fatta beslut om
intagsstopp. Kunskapsförvaltningen har i och med detta upprättat en
strategi för att kunna ta emot elever på de skolor som uppger sig har
plats. Med den ökning som nu förväntas finns en risk att även dessa
skolor blir fullbelagda och att vi i och med detta ställs inför faktum att vi
kan behöva upprätta nya skolenheter.
Den 23 mars 2016 finns kö till våra kartläggningsverksamheter. Ett ökat
mottagande av ensamkommande barn skulle innebära ett större tryck
på en redan hårt belastad verksamhet. Kunskapsförvaltningen står inför
faktum att det är oerhört svårt att rekrytera personal till våra
verksamheter.
Ett ökat mottagande av ensamkommande barn kommer troligtvis
innebära ett ytterligare ökat behov av nyrekryteringar. Redan idag ser vi
svårigheter att erbjuda skolplats inom den tidsaspekt som skollagen
säger.
Det är viktigt att ha med i åtanke att vi som tidigare beskrivits stått inför
en situation med en oerhörd tillströmning av elever. Detta ställer
förändrade krav på verksamheten. Krav som tar tid att verkställa. Som
exempel kan en rekryteringsprocess för att anställa en lärare ta 4
månader med intervjuer samt uppsägningstid för vederbörande.
Lokalfrågan är även en viktig faktor i denna situation. Att gå in i nya
lokaler tar tid i och med att de ska i iordningställas för skolverksamhet.
Det är en extra ordinär situation där det är viktigt att ha förståelsen att
tidsaspekten för att få skolplacering och kartläggning kan komma bli
längre än önskvärt och i vissa fall kommer det innebära att vi riskerar att
inte leva upp till de lagkrav som ställs.
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§ 65 forts.
Yttrande gällande utökat mottagande av ensamkommande barn
utan vårdnadshavare
Kunskapsförvaltningen har även under året identifierat ett utökat
lokalbehov på grundskola och gymnasiet. Under 2016 kommer
gymnasieskolan att utöka med nya lokaler med förhoppningen om att
kunna möta det ökade trycket. Inom grundskolan signaleras det om att
högstadiet åk 7-9 börjar bli fullbelagda. En utbyggnad av lokaler har
påbörjats på LKC. Förhoppningsvis kommer åtgärderna på
gymnasieskolan och LKC att kunna vara en del i att möta en
elevökning.
För att säkerställa att alla barn och ungdomar som kommer till
Karlskrona kommun ska få en så bra skolgång som möjligt är det av
största vikt att dialogen mellan förvaltningarna utvecklas så att vi finner
ett bra system för att fånga upp alla barn och ungdomar.
Kunskapsförvaltningen anställer en samordnare som kommer att arbeta
med dessa frågor och det vore önskvärt om det gick att hitta
förvaltningsövergripande forum för att operativt arbeta med dessa
frågor.
__________
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Handläggare
Akten

KSN 2016/2421 1.4.1

§ 66
Uppföljningsrapport per mars 2016 för kunskapsnämnden
Peter Arkeklint, controller, Cecilia Westlund, HR-specialist, samt
Nadège Nicolet, verksamhetsanalytiker föredrar ärendet.
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag
Kunskapsnämnden beslutar
1. att godkänna uppföljningsrapport per mars 2016
2. att överlämna uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen och
revisionen
Ärendet
Kunskapsförvaltningens ackumulerade ekonomiska utfall per den 31
mars 2016 uppgår till 356,8 Mnkr, att jämföra med budget om 362,2
Mnkr, således en positiv avvikelse mot budget med 5,4 Mnkr.
Totalt sett per mars en positiv avvikelse mot budget med 5,4 Mnkr. Efter
att nämnden fastställt budget för 2016 har driftsramen utökats med 15,9
respektive 4,3 Mnkr. Beslut om hur de 15,9 Mnkr ska disponeras
beslutades av nämnden i mars månad. De 4,3 Mnkr avser att täcka
ökade lokalkostnader under andra halvåret.
Merparten av dessa resurser har per mars månad ännu inte börjat
förbrukas, vilket bidragit till den positiva budgetavvikelsen. Volymen
barn och elever är per mars månad något lägre för förskolan och
gymnasiet jämfört budget.
Bedömningen är att den utvecklingen håller i sig första halvåret 2016.
Efterfrågan på platser inom förskolan har under perioden varit större än
vad som varit möjligt att erbjuda.
__________
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Sign

Sign
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Handläggare
Akten

KSN 2015/3056 1.4.1

§ 67
Kompletterande handlingsplaner kopplade till verksamhetsplan
och budget 2016
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att anta reviderad handlingsplan Digital teknik ska vara en självklar
del i undervisningen och kostnaderna ska revideras och
återrapporteras till nämnden senast i september 2016.
2. att anta reviderade handlingsplanen Elevernas rätt till lärarledda
lektioner skall tillgodoses.
3. att anta reviderade handlingsplanen Kommunen ska främja
lärlingsplatser både inom sin egen verksamhet och hos näringslivet.
Yrkande
Pernilla Persson (C) yrkar att anta reviderad handlingsplan Digital
teknik ska vara en självklar del i undervisningen och kostnaderna ska
revideras och återrapporteras till nämnden senast i september 2016.
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på Pernilla
Perssons (C) tilläggsyrkande mot förvaltningens förslag och finner att
kunskapsnämnden beslutar enligt Pernilla Perssons (C) förslag
Ärendet
Kunskapsnämnden har fattat beslut om Verksamhetsplan och budget
för 2016. I verksamhetsplanen finns en översikt av nämndens tilldelade
mål och direktiv. De direktiv som är nya för 2016 ska kompletteras med
handlingsplaner för hur direktivet ska realiseras.
__________
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Sign
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§ 68
Delegationsbeslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
Beslut fattade med stöd av delegation
01. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/627
02. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/3250
03. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/3269
04. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/3244
05. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/503
06. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/195
07. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/345
08. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/2394
09. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/296
10. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/3243
11. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/564
12. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/375
13. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/198

2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
forts.
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Sign

Sign
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§ 68 forts
Delegationsbeslut
14. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/578
15. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/505
16. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/504
17. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/508
18. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/568
19. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/68
20. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/541
21. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/504
22. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/542
23. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/81
24. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/504
25. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/2395
26. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/3242
27. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/74
28. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/3260
29. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/3261
30. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2015/3259
31. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/902
32. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/902
33. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/903
34. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/294

2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
2016-02-23
forts.
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§ 68 forts.
Delegationsbeslut
35. Beslut om tilläggsbelopp - BSB
Dnr. KSN 2016/297
2016-02-23
36. Dispens från gällande regler och tillämpningsföreskrifter
Dnr. KSN 2016/1742
2016-03-15
37. Angående skolskjuts, växelvis boende
Dnr. KSN 2016/1567
2016-03-15
38. Uppsägning av plats i förskola
Dnr. BUN3 2016/140
2016-03-16
39. Uppsägning av plats i förskola
Dnr. BUN3 2016/141
2016-03-16
40. Attestlista 2016
Dnr. KSN 2016/347
2016-03-17
41. Angående skolskjuts, växelvis boende
Dnr. KSN 2016/1737
2016-03-18
42. Dispens från gällande regler och tillämpningsföreskrifter
Dnr. KSN 2016/588
2016-03-22
43. Beslut om bidrag till Växjö fordonsgymnasium AB för kalenderåret 2016
Dnr. KSN 2016/1830
2016-03-29
44. Beslut om bidrag till HUSKAB (Önnestadsgymnasiet) kalenderåret 2016
Dnr. KSN 2016/1831
2016-03-29
45. Beslut om bidrag till Hushållningssällskapet
Kalmar-Kronoberg- Blekinge för kalenderåret 2016
Dnr. KSN 2016/1827
2016-03-29
46. Beslut om bidrag till Bollerups naturbruksgymnasium för kalenderåret 2016
Dnr. KSN 2016/1824
2016-03-29
47. Beslut om bidrag till Praktiska Sverige AB för kalenderåret 2016
Dnr. KSN 2015/2960
2016-03-30
48. Beslut om bidrag till SYAB Transportgymnasium AB för kalenderåret 2016
Dnr. KSN 2016/1829
2016-03-30
49. Angående skolskjuts, Larum
Dnr. KSN 2016/1634
2016-04-01
50. Angående detaljplan, Krutviken
Dnr. KSN 2016/1915
2016-04-07
51. Mottagande i förskola av barn från annan kommun
Dnr. KSN 2016/2102
2016-04-07
52. Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU)
Dnr. KSN 2016/2177
2016-04-07
53. Angående skolskjuts, växelvis boende
Dnr. KSN 2016/2324
2016-04-11
__________
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Sign
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§ 69
Anmälningsärenden

Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
Ärendet
1. Beslut KF 160317 § 92 Investeringstillstånd Tullskolan - tillbyggnad
av Fyren och matsalen
2. Beslut KS 160301 § 76 Riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommun
samlade verksamhet
3. Beslut MSN 160310 § 39 Förslag till allergikommitténs
verksamhetsplan 2016
4. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 160303
5. Verksamhetsberättelse Idrottsakademin 2015-01-01-2015-12-31
__________
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Sign

Sign
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§ 70
Övrigt
Bengt Fröberg (M) samt Christer Holmberg (S) ställer en fråga om den
diskussion kring Hästöskolan som cirkulerat i media.
Göran Palmér, förvaltningschef samt ordförande Chatarina Holmberg (S)
svarar
……….
Ordförande Chatarina Holmberg (S) informerar om rådande situation i
Fridlevsstad.
……….
Göran Palmér, förvaltningschef, informerar om situationen på
Kyrkskolan
……….
Ann-Louise Trulsson (KD) samt Emma Swahn Nilsson (M)
ställer två frågor om statusläget på Tullskolan.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) svarar
……….
Ordförande Chatarina Holmberg (S) lägger ett önskemål om att
utredare/analytiker Pia Kronengen informerar kunskapsnämnden om
befolkningsprognosen med fokus på de yngre åren. Detta gärna till
sammanträdet den 19 maj 2016.
__________
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Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 19 maj 2016
§ 77

Information i ärende gällande skolinspektionens beslut 2015 - kritikpunkterna
i huvudmannabesluten - uppföljning maj 2016

§ 78

Information i ärende gällande uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete
resultat medarbetarenkät

§ 79

Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB om
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående
gymnasieskola, Fria Läroverken, i Kalmar kommun

§ 80

Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB om godkännande som
huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola, Fria
Läroverken, i Karlshamns kommun

§ 81

Yttrande över ansökan från Kalmar Waldorfskola om godkännande som
huvudman för särskild variant av samhällsvetenskapsprogrammet vid
den fristående gymnasieskolan Dag Hammarskjöld Gymnasiet

§ 82

Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om godkännande
som huvudman för nyetablering av fristående gymnasiesärskola vid
Dag Hammarskjöld Gymnasiet i Kalmar kommun

§ 83

Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB om godkännande som
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående
gymnasieskolan Fria Läroverken i Kalmar kommun

§ 84

Avsägelse av förtroendeuppdrag

§ 85

Val av ledamot till allergikommittén

§ 86

Delegationsbeslut

§ 87

Anmälningsärenden

§ 88

Kurser och konferenser

§ 89
Övrigt
__________
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Sign

Sign
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Oscarsvärn 1, Karlskrona kompetenscentrum
torsdagen den maj 2016 kl. 08.30– 11.15
Sammanträdet ajourneras 09.40-10.15
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S)
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Roland Andreasson (S)
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Anna Strömqvist (S)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Louise Sabel (S)
Heini Ståhlberg (M)
Ersättare

Susanne Öhrn (S)
Sarah Petersson (SD)
Anette Ivekull (SD)
Hans-Göran Håkansson (L)
Gun Hånberg (KD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Avdelningschef
Utredare

Göran Palmér
Tobias Ekblad
Gunilla Ingestad

Övriga

Ann Arvidsson

Sign

Personalföreträdare

Sign

Sign
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Christopher Larsson (SD)

Justerade paragrafer

§§ 77-89

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg

Justerare

______________________________
Christopher Larsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign
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Akten

KSN 2015/384 1.8.2

§ 77
Information i ärende gällande skolinspektionens beslut 2015 kritikpunkterna i huvudmannabesluten - uppföljning maj 2016
Tobias Ekblad, avdelningschef samt Gunilla Ingestad, utredare föredrar
ärendet.
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Ärendet
Information om vilken kritik som framfördes i skolinspektionens beslut,
vilka åtgärder kunskapsförvaltningen gjort samt vem/vilka som ansvarar
för effektuera åtgärderna.
Kritikpunkterna i huvudmannabesluten avser:
– systematiskt kvalitetsarbete
– resursfördelning
– skolbiblioteken
– elevhälsa
– handledning på modersmålet
__________
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Akten

KSN 2016/3225 1.5.2

§ 78
Information i ärende gällande uppföljning systematiskt
arbetsmiljöarbete resultat medarbetarenkät
Göran Palmér, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Ärendet
Information kring den medarbetarenkät som gjordes på
kunskapsförvaltningen 2015. 1172 medarbetare har svarat på enkäten.
Frågorna som ställdes var
1. Mitt arbete känns meningsfullt
2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
3. Jag ser fram emot att gå till arbetet
4. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser
5. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare
6. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete
7. Jag är insatt i min arbetsplats mål
8. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
9. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete
10. Jag hinner oftast med mina arbetsuppgifter inom ramen för min
arbetstid
11. Jag upplever att jag är fri från psykosomatiska besvär som jag
relaterar till mitt arbete
12. Jag upplever att alla på min arbetsplats har lika värde
13. Har du en personlig kompetensutvecklingsplan, skapas tillsammans
med din chef?
14. Har du den sysselsättningsgrad som du önskar?
__________
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Gymnasieskolor Syd AB
Skolinspektionen
Handläggare
Akten

KSN 2016/1090 1.9.1

§ 79
Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB om
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola, Fria Läroverken, i Kalmar kommun
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kunskapsnämnden beslutar
att överlämna yttrande över ansökan från Gymnasieskolor Syd AB till
Skolinspektionen
Ärendet
Karlskrona kommun har erhållit rubricerad ansökan för yttrande inför
Skolinspektionens bedömning av om etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagligt negativa följder för det kommunala
skolväsendet.
Gymnasieskolor i Syd AB har hos Skolinspektionen ansökt om att
fr.o.m. läsåret 2017/2018 få starta utbildningarna:
• Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik
• Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
• Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap
Antalet elever per sökt utbildning beräknas till 20 elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 60 elever per utbildningsprogram och fullt
utbyggd verksamhet anges till 180 utbildningsplatser år 2019.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåren
2016/2017 och 2017/2018 erbjuda Ekonomiprogrammet med 64
platser, Naturvetenskaps-programmet med 55 platser och
Samhällsvetenskapsprogrammet med ca 80 utbildningsplatser.
______________
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Gymnasieskolor Syd AB
Skolinspektionen
Handläggare
Akten

KSN 2016/1089 1.9.1

§ 80
Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB om
godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola, Fria Läroverken, i Karlshamns kommun
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2016 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kunskapsnämnden beslutar
att överlämna yttrande över ansökan från Gymnasieskolor Syd AB till
Skolinspektionen
Ärendet
Karlskrona kommun har erhållit rubricerad ansökan för yttrande inför
Skolinspektionens bedömning av om etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagligt negativa följder för det kommunala
skolväsendet.
Gymnasieskolor i Syd AB har hos Skolinspektionen ansökt om att
fr.o.m. läsåret 2017/2018 få starta utbildningarna:
• Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
• Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
• Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap
Antalet elever per sökt utbildning beräknas till 20 elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 60 elever per utbildningsprogram och fullt
utbyggd verksamhet anges till 180 utbildningsplatser år 2019.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåren
2016/2017 och 2017/2018 erbjuda Ekonomiprogrammet med 64
platser, Naturvetenskaps-programmet med 55 platser och
Samhällsvetenskapsprogrammet med ca 80 utbildningsplatser.
__________
Sign

Sign

Sign
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Stiftelsen Kalmar Waldorfskola
Handläggare
Akten

KSN 2016/1178 1.9.1

§ 81
Yttrande över ansökan från Kalmar Waldorfskola om godkännande som
huvudman för särskild variant av samhällsvetenskapsprogrammet vid den
fristående gymnasieskolan Dag Hammarskjöld Gymnasiet
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kunskapsnämnden beslutar
att avstå yttrande till Skolinspektionen i detta ärende
Ärendet
Karlskrona kommun har erhållit rubricerad ansökan för yttrande inför
Skolinspektionens bedömning av om en etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagligt negativa följder för det kommunala
skolväsendet.
Stiftelsen Kalmar Waldorfskola har hos Skolinspektionen ansökt om att
fr.o.m. läsåret 2017/2018 få starta utbildningen:
• Samhällsvetenskapsprogrammet, särskild estetisk variant
Ansökan gäller ämnen och kurser inom utrymmet för inriktning och
programfördjupning på Samhällsprogrammet och avser bred
högskoleförberedande utbildning inom den waldorfpedagogiska
traditionen.
Antalet elever beräknas till 10 elever per årskurs. Fullt utbyggd
utbildning erbjuder 30 utbildningsplatser.
__________
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Stiftelsen Kalmar Waldorfskola
Handläggare
Akten

KSN 2016/1179 1.9.1

§ 82
Yttrande över ansökan från Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående
gymnasiesärskola vid Dag Hammarskjöld Gymnasiet i Kalmar
kommun
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kunskapsnämnden beslutar
att avstå yttrande till Skolinspektionen i detta ärende
Ärendet
Karlskrona kommun har erhållit rubricerad ansökan för yttrande inför
Skolinspektionens bedömning av om etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagligt negativa följder för det kommunala
skolväsendet.
Stiftelsen Kalmar Waldorfskola har hos Skolinspektionen ansökt om att
fr.o.m. läsåret 2017/2018 få starta utbildningen:
• Programmet för hälsa, vård och omsorg
Ansökan gäller utbildning inom den waldorfpedagogiska traditionen.
Antalet elever beräknas till 2 elever per årskurs. Fullt utbyggd utbildning
erbjuder 8 utbildningsplatser år 2021.
__________
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Sign
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Gymnasieskolor i Syd AB
Handläggare
Akten

KSN 2016/01627 1.9.1

§ 83
Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB om
godkännande som huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Fria
Läroverken i Kalmar kommun
Kunskapsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kunskapsnämnden beslutar
att avstå yttrande till Skolinspektionen i detta ärende
Ärendet
Karlskrona kommun har erhållit rubricerad ansökan för yttrande inför
Skolinspektionens bedömning av om etablering av den sökta
utbildningen skulle medföra påtagligt negativa följder för det kommunala
skolväsendet.
Gymnasieskolor i Syd AB har hos Skolinspektionen ansökt om att
fr.o.m. läsåret 2017/2018 få starta nationell, av Svenska Budo &
Kampsportförbundet tillstyrkt, utbildning i thaiboxning med 4
utbildningsplatser per år.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

10

Sammanträdesdatum

19 maj 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Allergikommittén
Den valda
Akten

KSN 2016/1053 1.5.6

§ 84
Avsägelse av förtroendeuppdrag
Kunskapsnämnden beslutar
att godkänna avsägelsen
Ärendet
Louise Sabel (S) har i skrivelse den 9 maj 2016 avsagt sig uppdraget
som ledamot i Allergikommittén
__________
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 maj 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Allergikommittén
Den valda
Akten

KSN 2016/1053 1.5.6

§ 85
Val av ledamot till allergikommittén
Ordförande Chatarina Holmberg (S) redogör för valet
Kunskapsnämnden beslutar
att utse Anna Strömqvist (S) till ordinarie ledamot
Ärendet
Allergikommittén i Karlskrona har funnits sedan 1996 och består av
representanter från olika kommunala förvaltningar, astma- och
allergiföreningen, föräldragruppen, landstinget samt politiker från miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
På kunskapsnämndens sammanträde den 18 februari 2016 utsågs
Louise Sabel (S) till ordinarie ledamot samt Eva Ottosson (M) till
ersättare
Louise Sabel (S) har i skrivelse den 9 maj 2016 avsagt sig uppdraget
som ledamot i Allergikommittén. Med anledning av detta behöver
kunskapsnämnden välja en ledamot till allergikommittén.
Följande förslag lämnas till ledamot
Anna Strömqvist (S) till ledamot i allergikommittén
__________
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Sammanträdesdatum

19 maj 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 86
Delegationsbeslut
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
Beslut fattade med stöd av delegation
01. Avstängning (grundskolan)
Dnr. BUN 2011.207.606
2016-04-14
02. Interkommunal ersättning för utbildning vid gymnasiesärskolan i
Karlskrona kommun 2016
Dnr. KSN 2016/2478 7.1.1.1 2016-04-18
03. Ang. skolskjuts, växelvis boende
Dnr. KSN 2016/
2016-04-25
04. Anpassad studiegång
Dnr. BUN9 2016.81
2016-04-27
05. Anmälan om kränkande behandling
Dnr. BUN5 2016.77.606
2016-04-29
06. Ansökan om utökad tid i förskolan
Dnr. KSN 2016/2910 7.2.1
2016-05-03
07. Ansökan om utökad tid i förskolan
Dnr. KSN 2016/2909 7.2.1
2016-05-03
08. Ansökan om utökad tid i förskolan
Dnr. KSN 2016/2910 7.2.1
2016-05-03
09. Ang. skolskjuts, växelvis boende
Dnr. KSN 2016/2677 7.1.4
2016-05-03
10. Ang. skolskjuts, växelvis boende
Dnr. KSN 2016/2795 7.1.4
2016-05-03
11. Ang. skolskjuts, växelvis boende
Dnr. KSN 2016/
2016-05-09
__________
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Sign
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Sammanträdesdatum

19 maj 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 87
Anmälningsärenden
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll
1. Beslut KS 160412 § 132 Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
2. Sveriges kommuner och landsting CIRKULÄR 16 16
3. Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 160407
__________
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Sammanträdesdatum

19 maj 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 88
Kurser och konferenser
– Framtidens gymnasieskola
Robin Kullberg (L) redogör för konferensen Framtidens
gymnasiekola i vilken han deltog den 11-12 maj 2016 i Stockholm.
Material från konferensen kommer att delges nämndens ledamöter i
det digitala verktyget Netpublicator
– Bra ljudmiljö ger resultat – konferens om att höra i skolan
10-11 november 2016 i Stockholm.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) föreslår att nämnden tar upp
detta utbildningstillfälle till diskussion vid ett senare sammanträde.
- Workshop Utvecklingsarbeten Undervisningslyftet Sunnadalskolan
160613
Ordförande Chatarina Holmberg informerar om denna workshop. Det
kommer inte att utgå någon ersättning till nämndens ledamöter vid
eventuellt deltagande.
__________
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Sammanträdesdatum

19 maj 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 89
Övrigt
Åsa Gyberg-Karlsson ställer en fråga om PRAO och vilken information
som ges till själva PRAO-platsen. Vilka förutsättningar gäller för den
verksamhet som tar emot elever.
Tobias Ekblad, avdelningschef, svarar.
……….
Susanne Öhrn tar upp frågan om det faktum att information från Apple
har gått ut att i sällsynta fall kan stickkontakten till din Mac eller iPad gå
sönder, vilket gör att det finns en risk för elektriska stötar och
kroppsskada.
Nämndsekreterare Martin Håkansson ber att få återkomma med var
man kan vända sig för att åtgärda detta.
……….
Anette Ivekull (SD) ställer en fråga om det möte som ska hållas på
Rödebyskolan i början på vecka 21.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) samt Tobias Ekblad,
avdelningschef, svarar.
__________
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Sammanträdesdatum

23 juni 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid kunskapsnämndens sammanträde den 23 juni 2016
§ 113

Information i ärende gällande ogiltig frånvaro

§ 114

Information av Ernst & Young i ärende gällande granskning av förskolans
verksamhet i Karlskrona kommun

§ 115

Förlängning av beslut om att utse verksamhetschef för den medicinska och
psykologiska elevhälsan

§ 116

Handlingsplan för intagsstopp samt skolskjuts av elever till annan skolenhet

§ 117

Granskning av kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn

§ 118

Utvärdering och revidering av plan för utökade öppettider på kommunens
förskolor

§ 119

Yttrande över motion till Karlskrona kommunfullmäktige – Stoppa den
postmodernistiska indoktrineringen på förskolan

§ 120

Ansökan avseende bidrag för gymnasiala utlandsstudier med diarienummer
KSN 2016/2258 7.10.1

§ 121

Ansökan avseende bidrag för gymnasiala utlandsstudier med diarienummer
KSN 2016/2264 7.10.1

§ 122

Delegationsbeslut

§ 123

Anmälningsärenden

§ 124

Kurser och konferenser

§ 125 Övrigt
__________
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

23 juni 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Kungsholmen, Karlskrona kompetenscentrum
torsdagen den 23 juni 2016 kl. 08.50–13.40
Sammanträdet ajourneras 12.20–12.55
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Chatarina Holmberg (S) jäv i §§ 120-121
Pernilla Persson (C)
Emma Swahn Nilsson (M)

Ledamöter

Roland Andreasson (S)
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Anna Strömqvist (S)
Louise Sabel (S)
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD) §§ 113-120 del av
8.50–12.55 informationsdel

Tjänstgörande ersättare Hans-Göran Håkansson (L)
Christer Holmberg (S) §§ 120-121
Ola Palmgren (M) §§ 113-125 12.55-13.40 beslutsdel
Ersättare

Christer Holmberg (S) §§ 113-119, 122-125
8.50–13.05, 13.30–13.40

Jeanine Jonsson (S)
Susanne Öhrn (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Ola Palmgren (M)
Anette Ivekull (SD)
Lise-Lott Ejlefjärd Nilsson (C)

Tjänstemän Förvaltningschef
Avdelningschef
Avdelningschef
Avdelningschef
Skolområdeschef
Utredare
Samordnare

Göran Palmér
Tobias Ekblad §§ 113-125 informationsdel
Marina Eriksson §§ 113-125 beslutsdel
Pia Brante §§ 120-121
Mats-Peter Krantz §§ 113-125 informationsdel
Gunilla Ingestad §§ 113-125 informationsdel
Camilla Wernersson §§ 113-125 informationsdel

Övriga

Lars Eriksson § 114

Sign

Ernst & Young

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Emma Swahn Nilsson (M)

Justerade paragrafer

§§ 113-125

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Chatarina Holmberg §§ 113-119, 122-125

1:e vice ordförande

______________________________
Pernilla Persson §§ 120-121

Justerare

______________________________
Emma Swahn Nilsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 27 juni 2016 intygar

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

KSN 2016/3849 7.3.4

§ 113
Information i ärende gällande ogiltig frånvaro
Gunilla Ingestad, utredare, föredrar ärendet.
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att ta informationen till dagens protokoll
2. att bilagda dokument uppdateras
Yrkande
Ordförande Chatarina Holmberg (S) yrkar att bilagda dokument
uppdateras
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kunskapsnämnden bifaller Chatarina Holmbergs (S) förslag.
Ärendet
– Skolplikt i grundskolan
– Skolnärvaro i gymnasieskolan
– Allmänna råd: Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet
– Rutiner och stödverksamheter i Karlskrona kommun
– Hur ser det ut i kommunen?
– Vilka behov finns?
– Framgångsfaktorer utifrån Skolinspektionens rapport
__________
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Sammanträdesdatum

23 juni 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 114
Information av Ernst & Young i ärende gällande granskning av
förskolans verksamhet i Karlskrona kommun
Lars Eriksson, Ernst & Young, informerar i ärendet
Kunskapsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll

Ärendet
Presentation gällande den genomlysning av förskolan i Karlskrona som
företagits av Ernst & Young.
– Genomlysning av utfallet
– Systematisk ekonomi som styrmedel
– Utifrån förväntad kostnad är förskolan i Karlskrona 2014 inte
underfinansierad
– Kostnader i förskolan gällande lokaler samt personal
– Personaltät
– Resursfördelning
– Socioekonomisk tilldelning
– Styr- och uppföljningssystem
– Synpunkter på resursfördelning
– Stödprocesser
– Resultat inom samtliga områden i kommunen
– Skillnad mellan terminer
– Nettoresultat vår- respektive höstterminen per förskolechefs område
– Antal platser per förskolechefs område
– Antal platser jmf. med antal barn/avdelning, enheter med negativt
resultat
– Socioekonomisk ersättning och BSB (Barn med stora behov)
– Resultat och strukturbidrag
forts.
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Sammanträdesdatum

23 juni 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 114 forts.
Information av Ernst & Young i ärende gällande granskning av
förskolans verksamhet i Karlskrona kommun
– Resultat exklusive socioekonomisk ersättning
– Förändring av resultat pga. socioekonomisk tilldelning
– Fiktiv tilldelning
– Andel barn med 0-15 timmar/vecka jmf. resultat
– Andel barn > 50 timmar/vecka jmf. resultat
– Andel barn 25.01–28 timmar/vecka
– Personaltäthet jmf. resultat/förskola
– Personaltäthet jmf. förskolechefs område
– Stödresursers påverkan på resultatet
– Användning av budget
– Ekonomiska förutsättningar
– Slutsatser
– Effektiviseringar
– Samverkan
__________
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Sign
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23 juni 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

KSN 2016/56 2.7.1

§ 115
Förlängning av beslut om att utse verksamhetschef för den
medicinska och psykologiska elevhälsan
Marina Eriksson, avdelningschef, föredrar ärendet.
Kunskapsnämnden beslutar
1. att förlänga Tomas Hall, enhetschef inom avdelningen för stöd,
resurser och strategisk planering, som verksamhetschef för den
medicinska och den psykologiska elevhälsan inom
kunskapsnämndens skolverksamheter.
2. att tidsbegränsa uppdraget under övergångsperioden tills den nya
organisationen för elevhälsan träder i kraft den 31 december 2016.
Ärendet
Kunskapsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren
för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
I 29 § första stycket HSL anges att det inom hälso- och sjukvård ska
finnas någon som svarar för verksamheten - verksamhetschef. Det är
nämnden som utser verksamhetschefen.
Verksamhetschefens ansvar
Verksamhetschefen ska avseende elevhälsans medicinska och
psykologiska delar ansvara för
– Systematiskt kvalitetsarbete
– Löpande verksamhet
– Avvikelser
forts.
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23 juni 2016

KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 115 forts.
Förlängning av beslut om att utse verksamhetschef för den
medicinska och psykologiska elevhälsan
– Personal, kompetens och tillgång/omfattning
(avser ej direkt arbetsledarskap)
– Personuppgiftshantering
– Samverkan
– Information
Enligt 30 § HSL får verksamhetschefen uppdra åt sådana
befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens
och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
Tomas Hall har redan tidigare innehaft rollen som verksamhetschef för
nämnda delar. Förvaltningen befinner sig en övergångsfas för
elevhälsans organisation inom respektive skolområde.
Genom att tidsbegränsa uppdraget kan hänsyn tas till de steg av
organisationsförändringen som behöver genomföras innan en mer
långsiktig lösning har nåtts.

Sign

Sign

Sign
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Akten

KSN 2016/1716 1.3.2

§ 116
Handlingsplan för intagsstopp samt skolskjuts av elever till annan
skolenhet

Kunskapsnämnden beslutar
1. att förlänga tidigare beslut fattat den 18 mars 2016 gällande § 33. Att
ge respektive skolenhet i samråd med områdeschef möjlighet att
fatta beslut att under en begränsad tid, utifrån nuläget, inte ta emot
elever. Detta med hänvisning till skollagen KAP 10 § 30 Förslag till
beslut gäller till den 31 december 2016
2. att ordna skolskjuts till annan skolenhet när skolan i elevens
närområde bedömts fullbelagd och kommunen erbjuder skolgång vid
annan skolenhet.
3. att antaga handlingsplan för intagsstopp samt skolskjuts av elever till
annan skolenhet
4. att vid nästkommande nämndsmöte antaga nytt regelverk för
skolskjutsar.
Ärendet
I samband med att kunskapsnämndens möte den 18 mars 2016
fattades nedan beslut
1. att förlänga tidigare beslut fattat den 29 oktober 2015 gällande
§ 112. Att ge respektive skolenhet i samråd med respektive
skolområdeschef möjlighet att fatta beslut att under en begränsad tid,
utifrån nuläget, inte ta emot elever. Förslag till beslut gäller fram till
den 30 juni 2016
2. att ordna transport till annan skolenhet när skolan i elevens
närområde bedömts fullbelagd och kommunen erbjuder skolgång vid
annan skolenhet.
forts.
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KUNSKAPSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 116 forts.
Handlingsplan för intagsstopp samt skolskjuts av elever till annan
skolenhet
3. att kunskapsförvaltningen uppdaterar regelverket kring skolskjutsar
och följer upp kostnaderna
4. att rubriken ändras till handlingsplan för intagsstopp samt skolskjuts
av elever till annan skolenhet.
Bakgrund
Det senaste året har antalet elever ökat markant. Utvecklingen
förväntas att fortgå kommande år och prognoser tyder på att fler elever
förväntas att komma till kommunen. Ökningen har medfört en ökad
ansträngning på skolan. Kunskapsförvaltningen har i flera fall under
våren 2016 hamnat i situationer där rektorer signalerat att
skolenheterna är fulla och att man på så vis inte har möjlighet att ta
emot de elever man blir tilldelade efter kartläggningen på Välkomsten
samt övriga inflyttade.
Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när
skolplacering ska ske. Ett önskemål om skolplacering får inte gå ut över
annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet
(närhetsprincipen). Det kan dock vara så att flera skolor i kommunen är
belägna nära hemmet, vilket kan medföra att eleven inte alltid blir
placerad vid den skolenhet som ligger närmast hemmet.
När antalet elever som vill gå på en skola är fler än antalet platser som
skolan erbjuder har kommunen möjlighet att gå emot vårdnadshavarens
önskemål om detta skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter, eller om det är nödvändigt med hänsyn till
övriga elevers trygghet och studiero.
I de fall en elevs skola bedöms vara fullbelagd kan det komma att bli
nödvändigt att transportera eleven till annan skolenhet. Skolskjuts
behöver då ordnas för att ta eleven till och från skolan.
För att få ett lugn inom organisationen är förslaget att beslut gäller från
och med 2016-06-30 till och med 2017-06-30. Det ger verksamheten en
möjlighet att göra en långsiktig planering samt även få en möjlighet att
följa den rådande utvecklingen.
Fram till dagens datum har kostnaden för skolskjuts av elever i
samband med att närmsta skola är fullbelagd uppgått till 100 tkr.
Uppskattningsvis kommer denna kostnad att hamna på ca 500 tkr
under 2016.
______________
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Kommunstyrelsen
Akten

KSN 2016/166 1.8.1

§ 117
Granskning av kommunens mottagande av ensamkommande
flyktingbarn
Mats-Peter Krantz, områdeschef, föredrar ärendet
Kunskapsnämnden beslutar
att antaga nedan yttrande som sitt svar till kommunstyrelsen
Ärendet
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Av sammanfattningen av
EY’s rapport framgår:
Granskningens syfte har varit att bedöma hur ändamålsenligt
samarbetet är mellan berörda nämnder och med andra myndigheter för
att tillgodose ensamkommande flyktingbarns behov. Syftet har även
varit att bedöma om kommunen har tillräcklig beredskap för att ta emot
ensamkommande flyktingbarn.
Granskningen visar att de ensamkommande flyktingbarnen får ett
omfattande stöd. Socialförvaltningens utredning ligger till grund för
beslut om boende. På boendet får barnen stöd, bl.a. med att hitta
fritidsaktiviteter. I skolan genomförs kartläggningar, barnen startar sin
skolgång i språkförberedande verksamheter innan de går vidare till en
ordinarie klass.
Barnen har en god man som ersätts av ställföreträdande
vårdnadshavare när barnet får permanent uppehållstillstånd.
Välkomsten utgör en central del i stödet till nyanlända barn, där
kombineras bred samhällsinformation med viss undervisning,
hälsosamtal samt kartläggning inför skolgång.
forts.
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§ 117 forts.
Granskning av kommunens mottagande av ensamkommande
flyktingbarn
Av rapporten framgår att samverkan mellan kommunens olika
verksamheter fungerar bra överlag på individnivå men kvaliteten i
informationsöverlämningen varierar på grund av den ökade
tillströmningen senaste månaderna. Den strukturerade samverkan
mellan de olika verksamheterna inom kommunen avseende
ensamkommande barn är mindre utvecklad. EY bedömer att de
åtgärder som på flera fronter vidtas för att skapa en mer strategisk
samverkan är positiva och viktiga.
Samverkan med aktörer utanför kommunen sker utifrån den regionala
överenskommelsen under ledning av länsstyrelsen, där bland annat en
fokusgrupp skapats för nyanlända barn. Denna samverkan bedöms i
flera avseende fungera bra, men formerna ska utvecklas utifrån den
revidering av överenskommelsen som pågår.
Med tanke på det mycket stora antalet flyktingar som kommer och
förväntas komma till Sverige är det i nuläget få kommuner som har
beredskap att hantera den aktuella situationen. Det gäller också
Karlskrona kommun. Vår bedömning är att ansvariga för de
verksamheter som denna granskning omfattas av gör stora
ansträngningar för att hantera situationen.
Med full vetskap om det extraordinära läget, som bl.a. fordrar nya
arbetssätt och lösningar som formas löpande, vill vi ändå ge följande
rekommendationer till det fortsatta arbetet:
Kunskapsnämnden
•Vidta åtgärder för att minska fördröjning av pedagogisk kartläggning
och skolstart.
•Utveckla systematiken i rekryteringen av medarbetare till
modersmålsundervisningen.
•Utveckla samverkan inom kommunen i syfte att få fram fler
språkpraktikplatser.
Kommentarer till EY:s rapport
Kunskapsförvaltningen har under 2016 haft ett oerhört tryck på
verksamheten när det gäller undervisning för nyanlända elever. Detta är
något som berört alla skolformer. Från årsskiftet infördes en ny
lagstiftning som i korthet innebär att en nyanländ elev som kommit i
kontakt med skolväsendet ska genomgå kartläggning inom två
månader.
forts.
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§ 117 forts.
Granskning av kommunens mottagande av ensamkommande
flyktingbarn
Kartläggningen ska sedan ligga som grund för årskursplacering och
undervisningsgrupp samt för hur undervisningen ska planeras och hur
tiden ska fördelas mellan ämnena.
Kunskapsförvaltningen har under våren även genomfört nedan
åtgärder.
• Utökad bemanning på Välkomsten för att påskynda
kartläggningsprocessen
• Utökad bemanning på Fischerströmska gymnasiet för att påskynda
kartläggningsprocessen
• Möjlighet att hänvisa elever till annan skolenhet än hemskolan då
hemskolan är fullbelagd
• Framtagande av handlingsplan för mottagande av nyanlända elever
• Kunskapsförvaltningen har anställt en samordnare för att påskynda
skolplaceringar.
• Utökat lokalbestånd för att kunna möta de elevökningar som
uppkommit under 2016
Det pågår en kontinuerlig rekrytering av lämpliga modersmålslärare till
modersmålsenheten. Vi är medvetna om att det finns modersmål som vi
inte har lyckats hitta undervisande lärare till och inom vissa språk skulle
vi behöva anställa fler modersmålslärare. Kunskapsförvaltningen
undersöker även möjligheten att utveckla fjärrundervisning för att kunna
möta upp den personalbrist som kan uppkomma och den personalbrist
som finns inom vissa modersmål.
Det finns 43 olika språk på modersmålsenhetens listor till
modersmålsundervisning. I flera fall är elevantalet så lågt att
samläsning måste arrangeras över kommunen för att skapa en bra
undervisningssituation och fungerande grupper. I dagsläget arbetar 35
modersmålslärare på enheten (se bilaga nulägesrapport
modersmålsenheten).
Under 2016 har kunskapsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen
haft ett antal möten för att kunna anordna språkpraktikplatser. Detta har
resulterat i att elever på Vuxenutbildningen har erbjudits språkpraktik på
skolor och förskolor inom kommunen. Många av eleverna från
vuxenutbildningen som erbjudits språkpraktik har utbildning och har arbetat
inom pedagogiskverksamhet.
forts.
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§ 117 forts.
Granskning av kommunens mottagande av ensamkommande
flyktingbarn
Kunskapsförvaltningen kommer att anordnad sommarskola, detta riktas
till elever som är inskrivna på kommunens skolor. I de fall som
kunskapsförvaltning inte har möjlighet att ta emot eleverna på
sommarskola har flera av eleverna erbjudits plats på en sommarkurs
som anordnas av arbetsmarknadsförvaltningen i samarbete med
Litorina Folkhögskola.
Med detta anser kunskapsförvaltningen att rapportens synpunkter är
besvarade.
__________
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Akten

KSN 2016/3848 7.11.3

§ 118
Utvärdering och revidering av plan för utökade öppettider på
kommunens förskolor

Kunskapsnämnden beslutar
1. att anta revidering av ”Plan för utökade öppettider”
2. att kunskapsnämndens beslut i januari 2015 § 12 ersätts av punkt 8 i
handlingsplanen
Ärendet
I Kommunfullmäktiges budget för 2015 fanns ett direktiv om att en plan
skulle tas fram för att fler förskolor i kommunen skulle utöka sina
öppettider. Detta direktiv utmynnade i att kunskapsnämnden i juni 2015
§ 66 behandlade ett ärende med förslag på en ”Plan för utökade
öppettider”
KSN beslutade
- Att återkomma med dessa förslag vid redovisningen av
handlingsplanen för utökade öppettider i september 2015 samt i
samband med internbudgetarbetet inför 2016
I internbudgetarbetet för 2016 beaktades tidigare beslut om
ansalagsfinansiering till de två befintliga avdelningarna på Torgbacken.
Den plan som presenterades i juni 2015 följs nu upp, revideras och
beslutförslag läggs fram.
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§ 118 forts.
Utvärdering och revidering av plan för utökade öppettider på
kommunens förskolor
Kunskapsnämnden tog i januari 2015 beslut om en utökning av
verksamheten med obekväma tider på Torgbackens förskola för att
möte den faktiska kön inför våren 2015. Även utvärdering av detta
beslut tas med i denna utvärdering och revidering.
Nuläge
Behovet av förskoleplatser och fritidshemsplatser på obekväma tider
har ökat de senare åren. Dock har den efterfrågan som vi kan se i våra
köer till förskolan inte ökat i den omfattning som vi förväntat oss.
Däremot finns en fortsatt efterfrågan på något längre öppettider
generellt på våra förskolor runt om i kommunen. T.ex. från kl. 5.45 på
morgonen till kl. 18.45 - 19.00 på kvällen.
De två förskoleavdelningar (som också har fritidshemsbarn) på
Torgbackens förskola klarar oftast den kö som faktiskt finns till
förskola/fritidshem på obekväma tider. Barnen åldrar, vistelsetider och
förläggning av tider gör att antalet barn som kan placeras på dessa
avdelningar varierar. Snittet av antal barn ligger på drygt 100 varav ca
70 % är förskolebarn och 30 % fritidshemsbarn.
Verksamheten anslagsfinansieras med drygt 8,3 miljoner kronor 2016.
Kunskapsämnen erhåller idag ett statsbidrag för denna verksamhet
med 1,1 miljoner kronor.
Januari 2015 § 12 tog KSN beslut om en utökning av Torgbackens
förskolas verksamhet på obekväm tid eftersom vårens kö inte kunde
rymmas i den befintliga verksamheten. Denna utökning gjordes genom
att ytterligare en avdelning på förskolan hade öppet till kl 20.00.
Denna utökning gjordes under våren 2015 men har sedan inte behövts
utan samtliga barn i kö till obekväma tider på Torgbacken har placerats
på de två befintliga avdelningarna.
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§ 118 forts.
Utvärdering och revidering av plan för utökade öppettider på
kommunens förskolor
Våren
2012
2013
2014
2015
2016

Antal
förskolebarn
76
81
71
73
67

Antal
platser
73
71
65
68
64

Antal
skolbarn
29
38
32
26
35

Antal
platser
29
38
32
26
35

Totalt
Antal barn
105
119
103
99
102

Placeringar på Torgbackens förskolas verksamheter på ob-tider

I nuläget (27 maj 2016) finns 17 barn i kö inför hösten 2016. Samtliga
kommer att erbjudas plats på de två avdelningarna på Torgbackens
förskola. När det gäller ökade öppettider på övriga förskolor runt om i
kommunen så har några verksamheter öppet någon halvtimma/timma
extra på morgon och/eller kväll. Det varierar från någon dag i veckan till
samtliga veckans dagar. Det är dock svårt att rymma detta i befintliga
budgetar.
Förskolecheferna i några områden får ofta önskemål om ökade
öppningstider (både kvällar, helger och nätter) och bedömer att om de
skulle öppna upp för detta så finns det ett stort antal familjer som skulle
nyttja det.
Plan för utökade öppettider
Det är mycket svårt att förutse det faktiska behovet av förskola och
fritidshem på obekväma tider. Det finns sannolikt ett dolt behov
framförallt i områden utanför centralorten där det idag endast i
undantagsfall finns vissa mycket begränsade utökade öppettider.
Eftersom behovet av omsorg på obekväma tider varierar över tid så
föreslås att beslutet i KSN i januari 2015 § 12 ang. utökning av
Torgbackens verksamhet på obekväma tider ersätts av punkt 8 i den
reviderade planen.
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

KSN 2016/1036 1.2.6

§ 119
Yttrande över motion till Karlskrona kommunfullmäktige – Stoppa
den postmodernistiska indoktrineringen på förskolan
Gunilla Ingestad, utredare, föredrar ärendet. Kunskapsförvaltningen har
med skrivelse den 10 juni 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kunskapsnämnden beslutar således föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Reservationer
Lotta Antman (SD) och Christopher Larsson (SD) reserverar sig till
förmån för eget yrkande
Yrkande
Lotta Antman (SD) yrkar att motionen i sin helhet skall anses besvarad
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till Lotta Antmans (SD)
ändringsyrkande
Pernilla Persson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på
förvaltningens förslag mot Lotta Antmans (SD) ändringsyrkande och
finner att kunskapsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
forts.
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§ 119 forts.
Yttrande över motion till Karlskrona kommunfullmäktige – Stoppa
den postmodernistiska indoktrineringen på förskolan

Ärendet
Kunskapsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående
rubricerade motion. I motionen föreslås att
- kunskapsnämnden ges i uppdrag att förtydliga kommunens definition
av genuspedagogik.
- genuspedagogik inte ska tillämpas i kommunens förskolor om dess
definition står i strid med andra delar av Lpfö som t ex ”alla föräldrar
ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan,
förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för
den ena eller den andra åskådningen”.
Motionens innehåll
I motionen framhålls att genuspedagogik riskerar att strida mot
läroplanens intentioner. Framställningen mynnar ut i ett förslag om att
kunskapsnämnden ges i uppdrag att besluta om att genuspedagogik,
om så är fallet, inte ska tillämpas i kommunens förskolor.
Genuspedagogik är ett samlingsnamn för metoder som syftar till att
synliggöra hur föreställningar om kön påverkar pojkars respektive
flickors förutsättningar för lärande. Ofta syftar den till att bryta rådande
könsnormer.
Sammanfattning
Med hänvisning till redovisade texter ut förskolans läroplan samt övriga
dokument ur Skolverkets hemsida, kan det konstateras att
genuspedagogik är en tydlig del av förskolans pedagogiska uppdrag.
Att frågan kan upplevas problematisk beror bland annat på att det är ett
(av flera) forskningsområde som i sig har en funktion att utveckla
barnens (och personalens) förmåga till ifrågasättande och normkritisk
tänkande - en viktig del av skolans kunskapsuppdrag, som hanteras
inom ramen för det professionella pedagogiska ansvaret hos skolledare
och pedagoger.
Prövning av eventuella brister eller felaktigheter i utförandet av det
professionella uppdraget ligger inom Skolinspektionens ansvarsområde
och kontinuerliga tillsyn. Härav följer att Karlskrona kommunfullmäktige
föreslås att inte instämma i motionärens bedömning att
genuspedagogik, i den form våra styrdokument föreskriver, riskerar att
stå i strid mot läroplanen för förskolan.
__________
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Sökanden
Akten

KSN 2016/2258 7.10.1

§ 120
Ansökan avseende bidrag för gymnasiala utlandsstudier med
diarienummer KSN 2016/2258 7.10.1
Pia Brante, avdelningschef, föredrar ärendet
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att avslå rubricerade ansökan för bidrag till gymnasiala studier vid
Svenska skolan i London
2. att tillsätta en utredning i syfte att ta fram regler för liknande ärenden
Jäv
Ordförande Chatarina Holmberg (S) anmäler jäv, lämnar
sammanträdeslokalen och deltar ej i beslutet.
Reservationer
Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M), Eva Ottosson (M), Lotta
Antman (SD), Christopher Larsson (SD) reserverar sig till förmån för
Emma Swahn Nilssons (M) samt Lotta Antmans (SD) yrkande.
Yrkande
Roland Andreasson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att
tillsätta en utredning i syfte att ta fram regler för liknande ärenden
Pernilla Persson (C) yrkar bifall till Roland Andreassons (S)
bifallsyrkande till förvaltningens förslag samt tilläggsyrkande
Emma Swahn Nilsson (M) samt Lotta Antman (SD) lämnar ett
likalydande yrkande att bifalla ansökan om gymnasiala utlandsstudier i
enlighet med svensk läroplan samt att eleverna får ta med sin skolpeng.
Kostnader utöver skolpengen bekostas av eleverna själva.
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§ 120 forts.
Ansökan avseende bidrag för gymnasiala utlandsstudier med
diarienummer KSN 2016/2258 7.10.1
Bengt Fröberg (M) yrkar bifall till Emma Swahn Nilssons (M) samt
Lotta Antmans (SD) ändringsyrkande
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar att ärendet återremitteras till
kunskapsnämndens sammanträde den 25 augusti 2016 samt att
förvaltningen till dess tar fram riktlinjer för medtagande av skolpeng vid
utlandsstudier där krav på svensk läroplan och folkbokföringsort
Karlskrona tydligt framgår
Proposition och beslut
Vice ordförande Pernilla Persson (C) ställer proposition på om ärendet
ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kunskapsnämnden
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer vice ordförande Pernilla Persson (C) proposition på
Roland Andreassons (S) bifallsyrkande till förvaltningens förslag mot
Emma Swahn Nilssons (M) samt Lotta Antmans (SD) ändringsyrkande
och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt Roland Andreassons
(S) förslag
Votering begärs
Vice ordförande Pernilla Persson (C) fastställer följande
propositionsordning. Den som vill bifalla Roland Andreassons (S)
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Emma Swahn Nilssons (M) samt
Lotta Antmans (SD) förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Roland Andreasson (S), Daniel Daleke (S),
Anna Strömqvist (S), Louise Sabel (S), Christer Holmberg (S),
Hans-Göran Håkansson (L), Pernilla Persson (C)
Följande röstar nej: Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M),
Eva Ottosson (M), Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD),
Åsa Gyberg-Karlsson (V), Ola Palmgren (M)
Följande avstår från att rösta: Åse Nygren (S)
Kunskapsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 7-nej röster med vice
ordförande Pernilla Perssons (C) utslagsröst att bifalla förvaltningens
förslag till beslut
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§ 120 forts.
Ansökan gällande bidrag för gymnasiala utlandsstudier
Proposition och beslut
Därefter ställer vice ordförande Pernilla Persson (C) proposition på
Roland Andreassons (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kunskapsnämnden beslutar enligt Roland Andreassons (S) förslag

Ärendet
Karlskrona kommun har erhållit rubricerad ansökan för ett års studier
vid Svenska skolan i London från Carina Berg och Magnus Petersson
Berg, föräldrar till Felicia Petersson-Berg (pers.nr. 990713-1982), elev
vid det kommunala Samhällsvetenskapsprogrammet med internationell
inriktning, årskurs 1.
Det finns ingen skyldighet i skollagen (2010:800), eller annan
lagstiftning, för kommuner att finansiera skolgång i skolor utanför
landets gränser.
Det finns heller inte något uttryckligt förbud för en kommun att på frivillig
väg godkänna en ”medflytt” av så kallad skolpeng (i praktiken en
utbetalning direkt till skolan efter uppvisande av utbildningsbevis eller
motsvarande). Kommunallagen (1991:900) KL, 2 kap 1§.
Detta lagrum innehåller också ett generellt förbud mot understöd till
enskilda eftersom detta normalt inte kan ses som ett allmänt intresse.
Det innebär att kommuner inte kan lämna stöd till enskilda utan
uttryckligt stöd i lag eller författning.
Rättspraxis från högre instans om möjligheten att ta med så kallad
skolpeng utomlands saknas i dagsläget.
Däremot finns en prövning av Förvaltningsrätten i Växjö (mål nr 254713) av Markaryds kommun beslut att godkänna att elev som sökt
utbildning vid Svenska skolan i
London fick ersättning läsåret 2013/2014 motsvarande den
interkommunala ersättningen för NV-programmet.
I domskälen anges bland annat: ”Förvaltningsrätten finner därför
grundat på vad som gjorts gällande i målet inte skäl att göra annan
bedömning än att frågan om skolgång utomlands under ett läsår för en
gymnasieelev som bor i kommunen får anses vara någonting av allmänt
intresse för kommunen, som rör kommuninnevånare och inte enbart
ska hanteras av annan än kommunen.”
forts.
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§ 120 forts.
Ansökan gällande bidrag för gymnasiala utlandsstudier
Denna dom innebär enbart en laglighetsprövning och är inte en
ingående bedömning om lämpligheten i beslutet utifrån lagstiftningens
intentioner etc.
Tidigare utbildningsnämnden har, mot bakgrund av tänkbara
ekonomiska konsekvenser, avslagit ansökningar om bidrag för
gymnasieutbildning utomlands.
En utbildningsplats på Samhällvetenskapsprogrammet
kostnadsberäknas idag till 78 300 kronor.
Förslag till beslut innebär att tidigare utbildningsnämndens hållning
fortsatt gäller för kunskapsnämnden.
__________
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Sökanden
Akten

KSN 2016/2264 7.10.1

§ 121
Ansökan avseende bidrag för gymnasiala utlandsstudier med
diarienummer KSN 2016/2264 7.10.1
Pia Brante, avdelningschef, föredrar ärendet.
Kunskapsnämnden beslutar
att avslå rubricerade ansökan för bidrag till gymnasiala studier vid
Svenska skolan i London
Jäv
Ordförande Chatarina Holmberg (S) anmäler jäv, lämnar
sammanträdeslokalen och deltar ej i beslutet
Reservationer
Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M), Eva Ottosson (M), Lotta
Antman (SD), Christopher Larsson (SD) reserverar sig till förmån för
Emma Swahn Nilssons (M) samt Lotta Antmans (SD) yrkande.
Yrkande
Roland Andreasson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att
tillsätta en utredning i syfte att ta fram regler för liknande ärenden
Pernilla Persson (C) yrkar bifall till Roland Andreassons (S)
bifallsyrkande till förvaltningens förslag samt tilläggsyrkande
Emma Swahn Nilsson (M) samt Lotta Antman (SD) lämnar ett
likalydande yrkande att bifalla ansökan om gymnasiala utlandsstudier i
enlighet med svensk läroplan samt att eleverna får ta med sin skolpeng.
Kostnader utöver skolpengen bekostas av eleverna själva.
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§ 121 forts.
Ansökan avseende bidrag för gymnasiala utlandsstudier med
diarienummer KSN 2016/2258 7.10.1
Bengt Fröberg (M) yrkar bifall till Emma Swahn Nilssons (M) samt
Lotta Antmans (SD) ändringsyrkande
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar att ärendet återremitteras till
kunskapsnämndens sammanträde den 25 augusti 2016 samt att
förvaltningen till dess tar fram riktlinjer för medtagande av skolpeng vid
utlandsstudier där krav på svensk läroplan och folkbokföringsort
Karlskrona tydligt framgår
Proposition och beslut
Vice ordförande Pernilla Persson (C) ställer proposition på om ärendet
ska avgöras idag eller återremitteras och finner att kunskapsnämnden
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer vice ordförande Pernilla Persson (C) proposition på
Roland Andreassons (S) bifallsyrkande till förvaltningens förslag mot
Emma Swahn Nilssons (M) samt Lotta Antmans (SD) ändringsyrkande
och finner att kunskapsnämnden beslutar enligt Roland Andreassons
(S) förslag
Votering begärs
Vice ordförande Pernilla Persson (C) fastställer följande
propositionsordning. Den som vill bifalla Roland Andreassons (S)
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Emma Swahn Nilssons (M) samt
Lotta Antmans (SD) förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Roland Andreasson (S), Daniel Daleke (S),
Anna Strömqvist (S), Louise Sabel (S), Christer Holmberg (S),
Hans-Göran Håkansson (L), Pernilla Persson (C)
Följande röstar nej: Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M),
Eva Ottosson (M), Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD),
Åsa Gyberg-Karlsson (V), Ola Palmgren (M)
Följande avstår från att rösta: Åse Nygren (S)
Kunskapsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 7-nej röster med vice
ordförande Pernilla Perssons (C) utslagsröst att bifalla förvaltningens
förslag till beslut
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§ 121 forts.
Ansökan gällande bidrag för gymnasiala utlandsstudier
Proposition och beslut
Därefter ställer vice ordförande Pernilla Persson (C) proposition på
Roland Andreassons (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kunskapsnämnden beslutar enligt Roland Andreassons (S) förslag

Ärendet
Karlskrona kommun har erhållit rubricerad ansökan för studier vid
Svenska skolan i London från Per-Ola Hansson, målsman till Sofia
Hansson. Ansökan avser ”flytt av Sofia Hanssons (980512-5649)
skolpeng från Aspero idrottsgymnasium i Karlskrona till Svenska Skolan
i London för årskurs 3 på samhällsvetenskapligt program med skolstart i
augusti 2016”.
Det finns ingen skyldighet i skollagen (2010:800), eller annan
lagstiftning, för kommuner att finansiera skolgång i skolor utanför
landets gränser.
Det finns heller inte något uttryckligt förbud för en kommun att på frivillig
väg godkänna en ”medflytt” av så kallad skolpeng (i praktiken en
utbetalning direkt till skolan efter uppvisande av utbildningsbevis eller
motsvarande). Kommunallagen (1991:900) KL, 2 kap 1§.
Detta lagrum innehåller också ett generellt förbud mot understöd till
enskilda eftersom detta normalt inte kan ses som ett allmänt intresse.
Det innebär att kommuner inte kan lämna stöd till enskilda utan
uttryckligt stöd i lag eller författning.
Rättspraxis från högre instans om möjligheten att ta med så kallad
skolpeng utomlands saknas i dagsläget.
Däremot finns en prövning av Förvaltningsrätten i Växjö
(mål nr 2547-13) av Markaryds kommun beslut att godkänna att elev
som sökt utbildning vid Svenska skolan i London fick ersättning läsåret
2013/2014 motsvarande den interkommunala ersättningen för NVprogrammet. I domskälen anges bland annat: ”Förvaltningsrätten finner
därför grundat på vad som gjorts gällande i målet inte skäl att göra
annan bedömning än att frågan om skolgång utomlands under ett läsår
för en gymnasieelev som bor i kommunen får anses vara någonting av
allmänt intresse för kommunen, som rör kommuninnevånare och inte
enbart ska hanteras av annan än kommunen.”
forts.
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§ 121 forts.
Ansökan gällande bidrag för gymnasiala utlandsstudier
Denna dom innebär enbart en laglighetsprövning och är inte en
ingående bedömning om lämpligheten i beslutet utifrån lagstiftningens
intentioner etc.
Tidigare utbildningsnämnden har, mot bakgrund av tänkbara
ekonomiska konsekvenser, avslagit ansökningar om bidrag för
gymnasieutbildning utomlands.
En utbildningsplats på Samhällvetenskapsprogrammet
kostnadsberäknas idag till 78 300 kronor. Förslag till beslut innebär att
tidigare utbildningsnämndens hållning fortsatt gäller för
kunskapsnämnden.
__________
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§ 122
Delegationsbeslut
Kunskapsnämnden beslutar således
1. att ta redovisningen till dagens protokoll
2. att ärendena 11 och 12 tas bort från delegationspärmen av
sekretesskäl
Yrkande
Bengt Fröberg (M) yrkar att ärendena 11 och 12 tas bort från
delegationspärmen av sekretesskäl
Proposition och beslut
Ordförande Chatarina Holmberg (S) ställer proposition på Bengt
Fröbergs (M) tilläggsyrkande och finner att kunskapsnämnden beslutar
enligt Bengt Fröbergs (M) förslag.

Beslut fattade med stöd av delegation
01. Angående detaljplan för Västra Nättraby 6:96, Villa Fehr
Dnr. KSN 2016/02675
2016-05-13
02. Uppsägning av plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg
Dnr. BUN3 2016.221S.606
2016-05-16
03. Uppsägning av plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg
Dnr. BUN3 2016.220S.606
2016-05-16
04. Uppsägning av plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg
Dnr. BUN3 2016.230S.606
2016-05-16
05. Uppsägning av plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg
Dnr. BUN3 2016.229S.606
2016-05-16
06. Uppsägning av plats i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg
Dnr. BUN3 2016.219S.606
2016-05-16
forts.
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§ 122 forts.
Delegationsbeslut
07. Uppsägning av plats i fritidshem
Dnr. BUN6 2016.57S.606
2016-05-19
08. Mottagande i förskola av barn från annan kommun
Dnr. KSN 2016/2558 7.1.1.1 2016-05-24
09. Mottagande i förskola av barn från annan kommun
Dnr. KSN 2016/3301 7.1.1.1 2016-05-24
10. Angående skolskjuts, växelvis boende
Dnr. KSN 2016/3030 7.1.4
2016-05-24
11. Om elev i grundsärskola ska läsa huvudsakligen ämnen eller
ämnesområden
Dnr. BUN9 2016.66S.606
2016-05-26
12. Om elev i grundsärskola ska läsa huvudsakligen ämnen eller
ämnesområden
Dnr. BUN9 2016.142S.606
2016-06-15
__________
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§ 123
Anmälningsärenden
Kunskapsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll

1. Beslut KF 160428 § 113 Svar på medborgarförslag om att starta en
gymnasieutbildning med sportfiskeprofil
2. Beslut KF 160428 § 126 Resultatreglering och överförande av
investeringsmedel 2015
3. Beslut KF 160428 § 128 Andra fördelningen av engångsbelopp om
65,5 mnkr utifrån regeringens beslut i extra ändringsbudget
4. Beslut KF 160428 § 129 Förslag till IT-infrastrukturprogram för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
5. Beslut KF 160428 § 130 Program för samarbete mellan Karlskrona
kommun och Gdynia stad för åren 2016-2018
6. Beslut KF 160428 § 131 Balansförteckning på obesvarade
medborgarförslag och motioner
7. Beslut KF 160428 § 136 Svar på motion om att uppmuntra skolor
att bjuda in elevernas föräldrar för att berätta om sitt yrke
8. Beslut KF 160512 § 148 Revisionsberättelse år 2015 om
ansvarsfrihet för Karlskrona kommun
9. Beslut KF 160512 § 153 Uppföljning per den 31 mars 2016 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
10. Protokoll kommunövergripande samverkansgruppen 160407
11. Skolinspektionen - Beslut efter uppföljning för grundsärskola efter
tillsyn i Karlskrona kommun 160527
12. Skolinspektionen - Beslut efter uppföljning förskoleklass och
grundskola efter tillsyn i Karlskrona kommun 160602
13. Skolinspektionen - Beslut efter uppföljning för gymnasieskola med
yrkes- och introduktionsprogram 160603
14. Protokoll från sammanträde med antagningsrådet 160531
__________
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§ 124
Kurser och konferenser
Chatarina Holmberg (S), Pernilla Persson (C) och
Emma Swahn Nilsson (M) redogörelse för konferensen
Att leda en integrerande skola bordläggs till något av
kunskapsnämndens sammanträde hösten 2016.
__________
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§ 125
Övrigt
Pernilla Persson (C) ställer en fråga om de barn som befinner sig på
Fur kommer att ha plats på gymnasiet i höst.
Göran Palmér, förvaltningschef svarar.
……….
Emma Swahn Nilsson (M) önskar ordförande Chatarina Holmberg (S)
en trevlig sommar och semester
……….
Ordförande Chatarina Holmberg (S) önskar ledamöter och ersättare i
kunskapsnämnden samt tjänstemän på förvaltningen en glad
midsommar och en trevlig semester
……….
Göran Palmér, förvaltningschef önskar ledamöter och ersättare i
kunskapsnämnden en glad midsommar och en skön sommar
__________
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